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Yayınlanan bu bölüm Şubat Barometresinin tümünü değil yalnızca içki ve sigara 

kullanımına dair olan ve 7 Ocak 2011 tarihinde yayınlanan yeni içki yönetmeliği 

tartışmalarına dair bölümünü içermektedir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Araştırmanın Tanımı 

 
Bu rapora esas olan araştırma, 5-6 Şubat 2011 tarihlerinde, 28 ilin 111 ilçesine bağlı 154 

mahalle ve köyünde 2585 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleş-

tirilmiştir. Görüşülen kişi sayısına her mahallede 18’er kişiyle görüşme yapılarak 

ulaşılmıştır.  

 
Yayınlanan bu bölüm Şubat Barometresinin tümünü değil yalnızca içki ve sigara 

kullanımına dair olan ve Ocak 2011 ayında gündemde olan yeni içki yönetmeliği 

tartışmalarına dair bölümünü içermektedir. İçki yönetmeliğinin içeriğine dair özet 

bilgi raporun ilerleyen bölümlerine eklenmiştir. 

  

İçki ve Sigara Kullanımı 
 

Şubat’11 Barometresi’ne göre Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusun üçte biri sigara tiryakisidir. 

Erkekler, gençler, daha eğitimliler ve çalışma hayatının içinde bulunanlar arasında 

diğer demografik kümelere kıyasla daha yüksek oranda tiryaki vardır. Dindarlık ise 

sigara kullanımında en belirleyici etkendir. Son dönem sigara yasakları ile bırakanlar 

binde 6 oranında görünmektedir ve sigara bırakma ile siyasi duruş arasında ilişki 

bulunmamaktadır.  

 

İçki, sigara kadar yaygın değildir. Görüşülen kişilerin yüzde 7’si en az haftada bir, yüzde 

16’si ayda bir/ kırk yılda bir içki içtiğini söylerken, yüzde 8 eskiden içmiş, yüzde 69’u 

ise şimdiye kadar hiç içmemiştir. İçki içen kesimin yarısı düğün-dernek, özel toplantı 

gibi durumlarda, yine yarısı dışarıda, yüzde 3’si ise evde içtiğini söylemektedir. Evde 

içenlerle, dışarıda içenlerin içme sıklığı aynıdır. İçme sıklığı cinsiyet, yaş, eğitim, 

gelir, çalışma durumu, örtünme, dindarlık ve mezhep gbi demografik özelliklere göre 

değişkenlik göstermektedir. Dindar veya sofu olarak tanımlanan kişiler arasında 

nadir olarak veya sıklıkla içki içenler de bulunmaktadır. Ak Partililerin sadece 9’u 

içki içerken, CHP’de bu oran yüzde 50, MHP’de 34 ve BDP’e 19’dur.  

 

Kişilerin sağlık durumundan memnuniyetlerini ne sigara ne de içki içme sıklığı pek 

etkilemektedir. Sadece her gün içki içtiğini söyleyenler sağlıklarından biraz daha 

memnuniyetsiz, ancak nihayetinde yine memnun görünmektedirler.  

 

Yakın zamanda yayınlanan içki yönetmeliği hakkında halkın üçte birinin herhangi bir bilgisi 

yoktur. Yine üçte biri, yönetmeliğin halkı ve gençleri alkolden korumayı amaçladığını, 

yüzde 13’ü ise alkol kullanımını kontrol edecek girişimleri hükümetin görevi olarak 

gördüğünü söyleyerek yönetmeliği desteklemektedir. Karşı çıkanlar ise yüzde 16 ile 

“hayat tarzı farklı olanlar üzerinde baskı”, yüzde 10 ile “hükümetin dine dayalı 

girişimlerinden biri” görüşünü savunanlardır. Yönetmelik konusunun, siyasi 

kutuplaşma konularından biri olduğu anlaşılmaktadır.  
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1. İÇKİ VE SİGARA KULLANIMI 

1.1. Sigara Kullanımı 

Araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 31,8’i düzenli olarak sigara içmektedir. Daha 

nadir olarak içenler, yani “kırk yılda bir içerim” diyenler ise yüzde 6,4 oranındadır. 

Sigara içmeyenler ise yüzde 47,7 ile hiçbir zaman içmemiş olanlardan, yüzde 13,5 

ile eskiden içmiş olup da sağlığın düşünerek bırakmış olanlardan ve yüzde 0,6 ile 

sigara yasaklarının başlamasından sonra bırakmış olanlardan oluşmaktadır. Özetle, 

toplumun üçte biri sigara tiryakisidir.  

 

Sigara içer misiniz? Hangi sıklıkta içersiniz? Yüzde 

Hiçbir zaman içmedim 47,7 

Eskiden içerdim, sağlığımı düşünerek bıraktım 13,5 

Eskiden içerdim, yasaklar başlayınca bıraktım ,6 

Kırk yılda bir içerim 6,4 

Tiryakiyim 31,8 

Toplam 100,0 

 

1.1.1. Kimler Sigara İçiyor?  

Kimlerin sigara içtiğine, sigara alışkanlığının ne tür demografik, coğrafi veya ekonomik 

şartlara bağlı olarak değiştiğine baktığımızda, en önemli etkenlerin cinsiyet, eğitim, 

çalışma durumu ve dindarlık olduğu söylenebilir. Bu şartları daha yakından 

inceleyebilmek üzere, “Sigara içer misiniz?” sorusuna “Kırk yılda bir içerim” ve 

“Tiryakiyim” cevabı verenler “İçenler” olarak değerlendirilmiştir.  

 

 Erkeklerin yüzde 50’si, kadınların yüzde 25’i sigara içmektedir.  

 

 44 yaş üstündekiler, daha genç olanlara göre daha az içmektedir. 

 
 Eğitim arttıkça sigara tüketimi artmaktadır. Ancak görüşülen kişilerin babalarının 

eğitim durumlarına bakıldığında, eğitim ile sigara arasındaki bir noktaya kadar 

doğrudan ilişki olması, babası üniversite veya lisansüstü mezunu olanlarda 

tüketenlerin oranının tekrardan azalması gibi ilginç bir durum sözkonusudur. 

 
 İşsizler dahil, çalışma hayatında yer alanlar arasında, çalışmayan kesime kıyasla, 

daha fazla tiryaki oluşu dikkat çekici bir bulgudur. Ev kadınlarının yüzde 20’si, 

emeklilerin yüzde 32’si ve öğrencilerin yüzde 33’ü sigara içerken, bu oran işsizler 

arasında yüzde 51’e, çalışan kesim arasında yüzde 55’e fırlamaktadır.  (Çalışanlar 

ve işsizler nüfusun yüzde 45’ini, sigara içenlerin ise yüzde 63’ünü oluşturmaktadır.) 

 
 Yüksek gelirliler arasında, düşük gelirlilere göre daha fazla sigara tiryakisi 

bulunmasına karşın, diğer etkenler kadar önemli görünmemektedir.  
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 Coğrafi açıdan bakıldığında, dikkate değer üç bulgu: Kuzeydoğu Anadolu’da 

yaşayanların yüzde 57 gibi yüksek bir oranının sigara içiyor olması; Doğu 

Karadeniz’de doğanların veya orada yaşayanlar arasında ortalamaya kıyasla daha 

az (yüzde 24 kadar) tiryaki oluşu; ve Batı bölgelerinde, Doğu bölgelerine göre yüzde 

5-10 kadar daha fazla sigara içiliyor oluşudur.  
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Örtünmeyenler arasında örtünenlere; Aleviler arasında Sünnilere; ve Kürtler arasında 

Türklere kıyasla daha fazla sigara içen insan bulunmaktadır. 

 

Tüm demografik özellikler arasında en büyük farkı yaratan özellik, dindarlıktır. Kendini 

inançsız olarak tanımlayanların yüzde 58’i ve inançlıların yüzde 52’si sigara içerken, 

inançlıların yüzde 31’i ve dinin tüm gereklerini yerine getirdiğini düşünen sofuların 

sadece yüzde 20’si sigara içmektedir. Mezhep veya örtünme şekli bu denli büyük 

fark yaratan unsurlar değilken, dindarlığın fark yaratması araştırmanın en çarpıcı 

bulgularındandır.  

 

1.1.2. Sigarayı Bırakanlar Kimler? 

Son birkaç yıl içinde kamusal alanda sigara içme yasaklarının aşama aşama arttırılıp 

genişletilince, bazı kesimler bu girişimlerin kamu sağlığını gözetmenin ötesinde, 

yasakçı bir zihniyetin yansıması ve kendisi sigara karşıtı olan Başbakan’ın 

dayatmacı bir davranışı olarak değerlendirdi. Bir anlamda, sigara yasakları da 

kutuplaşma çerçevesinde ele alındı. Bu nedenle sigarayı bırakanların kim olduğuna 

ve neden bıraktıklarına kısaca yakından bakmakta fayda var.  

 

Sigarayı bırakanların oranının diğer kümelere göre daha yüksek olduğu demografik 

kümeler, tahmin edilebileceği gibi, 44 yaş üstündekiler (yüzde 22) ve emekliler 

(yüzde 33).  
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Yaş 
Sigara İçme Durumu 

İçmeyenler Bırakanlar İçenler Toplam 

18 - 28 yaş 52 7 41 100 

29 - 43 yaş 45 12 42 100 

44+ yaş 47 22 31 100 

Türkiye 48 14 38 100 

 
Sigara bırakmaya Ak Parti’lilerin veya lider olarak Erdoğan’ı beğenenlerin daha meyilli olup 

olmadıklarına baktığımızda, kayda değer bir bulguya rastlamıyoruz. Aşağıdaki 

grafikte görüldüğü gibi, Ak Partililerin daha azı sigara içmektedir ama aralarında 

sigarayı bırakmış olanların oranı, diğer partilerde bırakmış olanlardan farklı değildir.  

 

 
 

 

Sigarayı yasaklar başladıktan sonra bıraktığını söyleyenler binde 6 oranındadır. Araştırma 

kapsamında değerlendirildiğinde bu çok düşük bir orandır ve hata payından dolayı, 

yasaklarla bırakanların sayısını tespit etmek için çok sağlıklı bir oran değildir. 

Bununla birlikte bu oranı doğru ve hassas bir ölçüm olarak kabul edecek olursak, 

18 yaş üstü nüfusta yaklaşık 300 bin kişinin yasaklar sayesinde sigarayı bıraktığı 

anlamına gelir ki, hiç de azımsanmayacak bir orandır.  
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1.2. İçki Tüketimi 

 

Araştırmada içki tüketimine dair iki soru sorulmuştur. İlk soruda görüşülen kişilere içki içip 

içmedikleri, içiyorlarsa da ne sıklıkta içtikleri sorulmuştur. Bu kişilerin yüzde 68,5’i 

hiçbir zaman içmediğini, yüzde 8,4’ü ise eskiden içtiğini, yüzde 9,2 “kırk yılda bir” 

yani çok nadir içtiğini söylemiştir. Yüzde 7 ayda bir ve yüzde 5,7 haftada bir içtiğini 

söylerken, her gün içki içenler yüzde 1,2 oranındadır. 

 

 

İçki içer misiniz? Ne sıklıkta içersiniz? Yüzde 

Hiçbir zaman içmedim 68,5 

Eskiden içmiştim 8,4 

Kırk yılda bir içerim 9,2 

Ayda bir içerim  7,0 

Haftada bir içerim 5,7 

Her gün içerim 1,2 

Toplam 100,0 

 
 

İkinci soruda içenlerin içkiyi nerede içtikleri sorulmuştur. Toplumun yüzde 12,4’i (içenlerin 

yüzde 47,6’sı) düğün, dernek, özel toplantı gibi durumlarda, yine toplumun yüzde 

11,8’i (içenlerin yüzde 50,1’i) ev dışında meyhane, restoran gibi yerlerde ve son 

olarak toplumun yüzde 9,1’i (içenlerin yüzde 36,7’si) evde içtiklerini 

söylemektedirler.  

 

 

İçkiyi nerede içersiniz? Yüzde 
Yüzde 

(içenler) 

İçmiyorum 75,2  

Düğünde, dernekte, özel toplantıda 12,4 47,6 

Dışarıda, meyhanede, restoranda 11,8 50,1 

Evde 9,1 36,7 

 
 

Bu iki soru arasındaki ilişkiye baktığımızda düğünde, dernekte, özel toplantıda içtiklerini 

söyleyenler diğerlerine kıyasla daha nadir (yüzde 80 en fazla ayda bir) içmektedir. 

Buna karşılık evde içenlerle dışarıda içenlerin içme sıklığı arasında fark 

bulunmamaktadır.  
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1.2.1. Demografik Profillere Göre İçki Alışkanlığı 

 

Beklenebileceği gibi içki tüketim alışkanlığı demografik birçok etkene göre değişmektedir. 

Bunlar arasında en belirgin olanlar cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma durumu, parti 

tercihi, örtünme, Alevilik, dindarlık, gelirdir. Genel anlamda içki tüketiminin klasik 

modernleşme göstergelerine bağlı olarak arttığı söylenebilir.  

 
Analizde kolaylık sağlaması açısından, görüşülen kişiler içme sıklıklarına göre aşağıdaki 

tabloda görüldüğü gibi İçmeyenler, Nadir İçenler ve Sık İçenler şeklinde üç gruba 

ayrılmıştır. 

 

İçki içme sıklığı Yüzde Yüzde İçki içme sıklığı 

Hiçbir zaman içmedim 68,5 
76,9 İçmeyenler 

Eskiden içmiştim 8,4 

Kırk yılda bir içerim 9,2 
16,2 Nadir içenler 

Ayda bir içerim 7 

Haftada bir içerim 5,7 
6,9 Sık içenler 

Her gün içerim 1,2 

Toplam 100 100 Toplam 
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Kadınların yüzde 88’i hiç içki içmemiştir. Yüzde 11 nadiren içerken, düzenli olarak içen 

kadın yüzde 2 oranındadır. Erkeklerinse üçte ikisi içmemiştir. 

 

Yaş arttıkça hiç içki içmeyenlerin oranı artmaktadır. 18-28 yaş grubunda yüzde 67 hiç 

içmezken, 29-43 yaş grubunun yüzde 76’sı, 44 yaş üstünün yüzde 85’i hiç içki 

içmemektedir.  

 

İçki tüketimi ile eğitimle arasındaki ilişki, yaş ve cinsiyetle olduğundan çok daha nettir. 

Okuryazar olmayanlar hiç içmezken, eğitim arttıkça içenlerin oranı yavaş yavaş 

artmakta, ilkokul mezunlarında yüzde 14’e, üniversite mezunlarında sık içenler 

yüzde 12 ve nadir içenler yüzde 30 olmak üzere yüzde 42’ye kadar çıkmaktadır. 

Ancak eğitimlilerin içki içtiği, eğitimsizlerin içmediği şekilde bir sonuç da 

çıkarılmamalıdır: lise mezunlarının yüzde 66’sının, üniversite mezunlarının 58’si ya 

asla içki içmemiş ya da bırakmıştır. 
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Gelirin de eğitim gibi içki tüketimi üzerinde kayda değer ölçüde etkisi olduğu görülmektedir. 

Düşük gelirlilerde nadir veya sık içen oranı yüzde 10-15 mertebesindeyken, yüksek 

gelirlilerde bu oran yüzde 40-45’e çıkmaktadır.  

 

Çalışma durumuna göre içki alışkanlığına bakmak, ev kadınlarının içkiye ne kadar uzak 

durduklarını görmek açısından çarpıcıdır. Çalışanların, işsizlerin ve öğrencilerin 

yüzde 35 kadarı ve emeklilerin beşte biri içki içerken, ev kadınlarının yüzde 5’i 

nadiren, sadece binde 3’ü sıklıkla içki içmektedir.  
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Dine dair demografik özelliklerle içki tüketimi arasında elbette ilişki bulunmaktadır ancak 

yakından bakmak bazı açılardan oldukça açıklayıcıdır.  

 

Örtünmeyenlerin yüzde 39’u nadiren ve sıklıkla içerken bu oran kendisi veya eşi başörtüsü 

ile örtünenlerin yüzde 7’si içmektedir. Türbanlı olup da içen yüzde 3 oranında 

gözükmektedir. Veri daha da yakından incelendiğinde türbanlı kadınların hiç birinin 

içmediği, “içerim” cevabının eşi türbanlı olan erkeklerden geldiği anlaşılmaktadır.  

 

Alevilerin içki ile ilişkisi Sünnilerinki kadar uzak görünmemektedir. Alevin yarısı ya nadiren 

ya da sık sık içki içmektedir.  

 

Kişinin kendini ne kadar dindar olarak tanımladığı, içki içip içmemesi üzerinde etkilidir: 

Sofuların sadece yüzde 9’u ve dindarların yüzde 11’i içtiğini söylerken, bu oran 

inançlı olanlarda 41’e, inançsızlarda yüzde 65’e çıkmaktadır. Yine de dindar olup da 

içki içenler olduğuna da dikkat çekmek, dindar olmayı illa da içki içmemekle 

bağdaştırmayan, bu konuda katı bir yorumun dışına çıkan bir kesim de olduğuna 

vurgu yapmak gerekir.  
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Son olarak farklı partilerin seçmenlerinin içki alışkanlıklarının farklı olduğu görülüyor. Ak 

Partililerin yüzde 9’u içki içerken, CHP’lilerin yüzde 50’si içmektedir. MHP’lilerin bu 

alışkanlık açısından yüzde 34 ile CHP’ye, BDP’lilerin ise yüzde 19 ile Ak Partililere 

daha benzer olduğu söylenebilir. Kararsızlar, başka birçok açıdan olduğu gibi ülke 

genelinden farklı bir karaktere sahip değildir.  

 

1.2.2. 24 Yaş Altındakiler Ne Kadar İçiyor? 

 

Dışarıda içenlerin kimler olduğuna baktığımızda, yüzde 45’inin 28 yaş altı olduğu 

anlaşılıyor. Dolayısıyla, kamusal alana özellikle 24 yaş altına getirilen kısıtlamalar, 

gençleri “alkolden korumak” amacıyla örtüşüyor. Ne var ki, gençlerin içki tüketim 

alışkanlıkları, sıklık açısından diğer yaş gruplarında çok da farklı değildir. Dışarıda 

içen gençlerin yüzde 7’si her gün içerken, bu oran 29-43 yaş grubunda yüzde 6 ve 

44 yaş üstü grupta yüzde 5’tir. Yani gençlerin korunmaya diğer yaş gruplardan daha 

fazla ihtiyacı yoktur.  
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1.2.3. Sigara, İçki ve Sağlık Algısı İlişkisi 

 

Sigara tüketimi ile içki tüketimi arasında ilişki bulunmaktadır ve içki içme sıklığı arttıkça 

sigara tüketiminin de arttığı anlaşılmaktadır. İki alışkanlığın da eğitim, yaş, cinsiyet, 

dindarlık gibi etkenlere göre değiştiği düşünülürse, ikisinin birbiriyle ilişkili olması 

şaşırtıcı değildir. 

 

İçki 

tüketimi 

Sigara Tüketimi Sigara Tüketimi 

İçmeyenler Bırakanlar İçenler Toplam İçmeyenler Bırakanlar İçenler Türkiye 

İçmeyenler 57 14 29 100 91 78 58 77 

Nadir 

içenler 
20 15 65 100 7 17 27 16 

Sık içenler 11 9 79 100 2 4 14 7 

Türkiye 48 14 38 100 100 100 100 100 

 
 

Bu ay memnuniyet endeksi için görüşülen kişilerin “Genel olarak sağlık durumumdan 

memnunum” cümlesine katılıp katılmadıklarının sorulması, sağlık algısı ile içki ve 

sigara tüketimi arasındaki ilişkiyi inceleme fırsat sağlamaktadır.  

 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, sigara kullanım sıklığı ile sağlık algısı arasında pek bir 

ilişki görülmemektedir. Tiryaki olanlar, hiç sigara içmeyenler kadar sağlıklı 

hissetmektedir. İçki ile sağlık algısı arasında da pek ilişki görülmese de her gün 

içtiğini söyleyenler başkaları kadar sağlıklı hissetmemektedir.  



 

KONDA ŞUBAT’11 BAROMETRESİ                  İçki ve sigara kullanımı                             Sayfa 15 / 38 

 

3,7 

3,5 

3,9 

3,8 

3,6 

3,7 

3,5 

3,7 

3,7 

3,7 

3,2 

3,6 

1 3 5 

Hiçbir zaman içmedim 

Eskiden içerdim, sağlığımı düşünerek bıraktım 

Eskiden içerdim, yasaklar başlayınca bıraktım 

Kırk yılda bir içerim 

Tiryakiyim 

Hiçbir zaman içmedim 

Eskiden içmiştim 

Kırk yılda bir içerim 

Ayda bir içerim  

Haftada bir içerim 

Her gün içerim 

Türkiye 

S
ig

a
ra

 
İç

k
i 

İçki-sigara tüketimi ile sağlık algısı arasında ilişki 

Yanlış                            Ne doğru                         Doğru 
ne yanlış 

“Genel olarak sağlık durumumdan memnunum” 



 

 KONDA ŞUBAT’11 BAROMETRESİ                  İçki ve sigara kullanımı                         Sayfa 16 / 38 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İÇKİ TÜKETİMİ VERİLERİ 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 yılı için yayınladığı Küresel Alkol ve Sağlık Durum 

Raporu’nda (Global Status Report on Alcohol and Health 2011)  yer alan verilere göre 

Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 78,4’ü hiç içmemiş, yüzde 11,9’u ise eskiden içtiğini 

ama artık bıraktığı söylemektedir. Buna göre nüfusun sadece yüzde 10’u içki içmektedir.  

Aynı raporda yer alan verilere göre bir yılda kişi başı içilen içki miktarı, saf alkol olarak 1,5 

litredir. Bu miktar, verinin tutulmaya başladığı 1961 yılından bu yana oldukça sabit 

kalmıştır.  

 

İçilen alkolün yüzde 60’ı bira, yüzde 35’i rakının da dahil olduğu yüksek alkollü içkiler, 

yüzde 5’i de şaraptır. 2000 ile 2005 arasında bira tüketimi hafifçe artarken, yüksel alkollü 

içki tüketimi hafifçe düşmüştür (Şekil 1). 

 

Şekil 1: 2000-2005 Arası Yıllık Kişi Başı Alkol Tüketimi ve Türleri 

L
it

re
 (
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k
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İçki tüketimi (15+ yaş nüfusta) 

 Erkek Kadın Toplam 

İçki İçmeyenler 

Hiç İçmeyenler % 65,0 % 91,9 % 78,4 

Bırakanlar % 18,6 % 5,2 % 11,9 

İçmeyenler (Toplam)* % 83,6 % 97,1 % 90,3 

İçki İçenler 

Kişi başı alkol tüketimi 31,22 lt 19,39 lt 29,42 lt 

Ağır içiciler** % 14,9 % 12,8 - 

* Son 12 aydır içmeyenler 
** Bir seferde 60 gramdan fazla alkol almış olanlar 

 

Dünya Sağlık Örgütü kaynaklı başka bir araştırmaya göre Türkiye yıllık kişi başı 2,1 ila 4,6 

litre arası tüketimle en az alkol tüketen ikinci grup ülke arasında (harita açık yeşil) yer 

almaktadır. Dünya ülkelerinin durumu aşağıdaki ilk haritada gösterilmektedir. İkinci harita 

ise, ülkelerde içki içme düzenine göre ne kadar risk oluşturduğuna göre bir dağılım 

yapılmıştır. Bu ikinci haritada Türkiye, orta seviye risktedir. Avrupa ülkelerinin yüksek 

miktarda alkol tükettikleri halde en risksiz grupta yer almaları dikkat çekicidir. 
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Harita 1: Yetişkin nüfusta yıllık kişi başı alkol tüketimi (litre, saf alkol olarak) 

 

 

 
Harita 2: İçki tüketim düzeni (risk seviyeleri) 
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1.3. İçki Yönetmeliğine Bakış 

 

Görüşülen kişilere son olarak, yakın zamanda yayınlanan içki yönetmeliği hakkındaki 

görüşleri sorulmuştur. Halkın yüzde 28,9’unun bu konuda hiç bilgisi yoktur. Yüzde 

31,4’lük bir kesim “Yönetmelik halkı ve gençleri alkolden korumayı 

amaçlamaktadır” görüşünü, yüzde 12,7’lik bir kesim ise “Alkol kullanımını kontrol 

edecek her türlü girişimi yapmak hükümetlerin görevidir” görüşünü dile getirmek 

suretiyle, yönetmeliği onayladıklarını ifade etmektedirler. Buna karşılık yüzde 16,4 

“Yönetmelik hayat tarzı farklı olan kesimler üzerinde baskı oluşturmak için 

yapılmıştır” cümlesini, yüzde 9,8 ise “Hükümetin dine dayalı girişimlerinden bir 

diğeri” cümlesini tercih etmek suretiyle, yönetmeliğe karşı durduklarını ifade 

etmektedirler.  

 

Medyada son zamanlarda çok tartışılan içki yönetmeliği 

hakkındaki görüşünüzü aşağıdakilerden hangisi ifade ediyor?  
Yüzde  

Hiç bir bilgim yok 28,9 

Yönetmelik halkı ve gençleri alkolden korumayı 

amaçlamaktadır 
31,4 

Alkol kullanımını kontrol edecek her türlü girişimi yapmak 

hükümetlerin görevidir 
12,7 

Yönetmelik hayat tarzı farklı olan kesimler üzerinde baskı 

oluşturmak için yapılmıştır. 
16,4 

Hükümetin dine dayalı girişimlerinden bir diğeri. 9,8 

Toplam 100,0 

 
İçki yönetmeliği hakkındaki görüşler, neredeyse her demografik ve siyasi özelliğe göre 

değişmektedir ve bu haliyle ülkenin genel kutuplaşma ortamını yaratan, oluşturan 

konulardan biri olduğu çok net olarak görülebilmektedir.  

 
 Gençlerin yüzde 31’i, diğer yaş gruplarının ise 25’i karşı duruyor.  

 

 Kişiler ne kadar eğitimsizse, yönetmelikle ilgili bilgisizlik de o kadar artıyor. Ancak 

bilgisi olmayanlar hesap dışına çıkarıldığında dahi, eğitim arttıkça yönetmeliğe tepki 

artıyor. Üniversite mezunlarının yarısı tepkili. Halbuki okuryazar olmayanlarda bu 

oran yüzde 5, ilkokul mezunlarında yüzde 18. 

 
 Türbanlıların yüzde 60’ı, başörtülülerin yüzde 52’si başını örtmeyenlerin ise yüzde 

31’i yönetmeliği destekliyor.  

 
 Kürtler bu konuda Türklerden daha bilgisiz. Ama bilgisi olanlar daha fazla destekçi.  

 
 Aleviler, yönetmeliğe karşı en tepkili kümelerden biri. Sünnilere kıyasla biraz daha 

fazla bilgililer ve yüzde 56’sı yönetmeliğe tepki dile getiriyor.  
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 Kişinin kendini ne kadar dindar saydığı, beklenebileceği gibi, yönetmeliğe dair 

görüşünde çok etkili. Sofuların yüzde 59’u destekçiyken, inançsızlarda bu oran 

yüzde 10’a düşüyor. Buna karşılık sofuların yüzde 12’sinin, dindarların yüzde 

15’inin yönetmeliği savunmadığını not etmek önemli. Yönetmeliği hükümetin dine 

dayalı girişimlerinden biri olarak görenler sofular arasında yüzde 5, dindarlar 

arasında yüzde 6 oranında. Aynı kümelerde hayat tarzlarına baskı değerlendirmesini 

yapanlar ise, sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 10. 

 
 Görüşler gelire göre incelendiğinde ilk dikkat çeken, gelir düştükçe yönetmelik 

hakkında hiç bilgisi olmayanların hızla yükselmesi. Bilgisiz oranı en zengin kümede 

yüzde 11’den en fakirde yüzde 42’ye yükseliyor. Bilgisi olanların fikrine bakıldığında, 

gelir arttıkça tepkinin biraz arttığı görülüyor ancak fark başka demografik etkenlerde 

olduğu kadar büyük değil.  

 
 Metropolde yaşayanlar, kentlerde yaşayanlara göre hem biraz daha bilgili hem de 

biraz daha tepkili ama fark yine çok büyük değil.  
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Demografik Profillerin İçki Yönetmeliğine Bakışı 

Hiç bir bilgim yok Halkı / gençleri alkolden korumayı amaçlıyor 

Kullanımı kontrol edecek girişimler, hükümet görevi Hayat tarzı farklı kesimler üzerinde baskı  

Hükümetin dine dayalı bir girişimi  
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Farklı partilerin seçmenlerinin yönetmeliğe tepkileri farklı Ak Partililerin yüzde 65’i 

destekler, yüzde 4’ü karşı çıkarken, CHP’de bu oranlar sırasıyla 16 ve 68. 

MHP’lilerin yönetmelik konusunda bölünmüş olduklarını söylemek mümkün: yüzde 

37 destekliyor, yüzde 41 karşı çıkıyor. 

 

İçki yönetmeliğinin kutuplaşmayla etkileşimini, yine kutuplaşmadan etkilenmiş/etkilemiş 

başka bir görüş üzerinden görmek mümkün: Ergenekon ve Balyoz davasında bakış 

neredeyse kişilerin içki yönetmeliğine nasıl bakacaklarını tahmin etmek için yeterli. 

Hükümetin çetelerle savaştığını söyleyenlerin yüzde 62’si (yönetmelik hakkında 

bilgisi olanlarının yüzde 90’ı) içki yönetmeliğini desteklerken, hükümetin aksine 

muhaliflerini cezalandırdığını söyleyenlerin yüzde 57’si (bilgisi olanlarının yüzde 

73’ü) yönetmeliğe karşı duruyor. 
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İçkinin nerede içildiği, yönetmeliğe tepkiyi biraz farkettiyor. Ancak ilk tahminin aksine, 

dışarıda içtiğini değil, evde içtiğini söyleyen grup en tepkili olanlardır. Evde içenlerin 

67’si, meyhane gibi yerlerde içenlerin yüzde 61’i, düğün-dernek gibi vesilelerle 

içenlerin yüzde 59’u yönetmeliğe karşı duruyor.  

 

İnsanlar ne kadar sık içki içiyorsa, yönetmelik hakkında bilgi sahibi olma oranı o kadar 

artıyor ve aynı zamanda yönetmeliğe o kadar karşı çıkıyorlar. İçmeyenlerin yüzde 

34’ü yönetmelikten bihaber, yüzde 17’si karşı, yüzde 50’si ise destekliyor. Buna 

karşılık sık içenlerin yüzde 11’i bihaber, yüzde 71’i yönetmeliğe karşı ve yüzde 18’i 

onaylıyor.  
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2. YÖNETMELİK 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu / Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına 

Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / 7 Ocak 2011 tarih, 27808 

sayılı Resmi Gazete 

2.1. Gazete haberlerinden yönetmelik özeti 

Hürriyet Gazetesi / 07.01.2011 

 
Spor kulüpleri ve takımların isim ve tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, 

logo, amblem ve işaretler kullanılamayacak. Mevcut spor kulüpleri de, bu aykırılığı 1 yıl 

içerisinde giderecek. 

Tütün ve Alkol Piyasası Kurumunun (TAPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 

yayımlanan “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışı ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Yönetmeliği” ile alkollü içkilerde satış, reklam, sponsorluk ve promosyon 

uygulamaları, denetim ve yaptırımlar yeniden düzenlendi. 

Yönetmeliğe göre tütün mamulleri, dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölmede, 18 yaşından 

küçüklerin doğrudan ulaşamaması için tedbir alınmak suretiyle satılabilecek. Akaryakıt 

istasyonlarının mağaza ve lokantalarında hacmen yüzde 5 alkolden fazla alkol içeren 

içkiler, süpermarket, büfe ve bakkallarda da hacmi 20 cl ve altındaki içkiler satılamayacak. 

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler şöyle: 

- Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile açık alkollü içki satışı 

faaliyetlerinde bulunacak kişiler, perakende satış belgesi almak zorunda olacak. 

İşyerlerine, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel 

mevzuatına göre verilen izinler, Yönetmelik hükümlerine göre satış belgesi alma 

mükellefiyetini ortadan kaldırmayacak. 

 

- Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için fiziki bir işyerinin mevcudiyeti aranacak. Satış 

belgesinde belirtilen adres dışında satış veya sunum yapılamayacak. Alkollü içkilerin 

bilgi toplum hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla 

satışı, ancak satış belgesini haiz işyerlerinde yapılabilecek. 

 

- İşyerlerinde tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satıldığı otomatik satış makineleri 

bulundurulamayacak. Tütün mamulleri ve alkollü içkiler, her nevi oyun makineleri ile 

veya farklı yöntemlerde oyun ve bahse konu edilemeyecek. 

 

- İşyerlerinde, 18 yaşını doldurmamış kişilere tütün mamulleri ve alkollü içkiler 

satılamayacak ve sunulamayacak. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, 

talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi isteyecek ve 18 yaşından büyük olduğu 

bilgisine ulaştığında satış veya sunum yapabilecek. 
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SATIŞ FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Toptan satışlar: Tütün mamulü ve alkollü içki üreticileri ile ithalatçılar, Kurumdan üretim, 

ithalat ve dağıtım faaliyetleri için almış oldukları belgeleri istinaden, toptan satıcılara 

ürünlerinin satışını ayrı bir toptan satış belgesi almalarına gerek bulunmaksızın 

yapabilecek. Bu kişilerin doğrudan açık alkollü içki satıcılarına veya perakende satıcılara 

satış yapmak istemeleri durumunda toptan satış belgesi almaları zorunlu olacak. Ürün 

alım-satımı yapılan her bir yer için de ayrı satış belgesi alınacak.Toptan satıcılar, belge 

almamış kişilerden ürün alamayacak. Nargile içim yerlerine yönelik yapılan nargilelik tütün 

mamulü satışı hariç, geçerli satış belgesi olmayanlara da ürün satamayacak. 

-Perakende satış faaliyetleri: Perakende satıcılar, satış belgesi almamış kişilerden ürün 

alamayacak. Bakkkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olanlar ile 

münhasıran tütün mamulü veya alkollü içki satışı yapan kişiler, perakende satış belgesi 

talebinde bulunabilecek. 

-TÜTÜN MAMULÜ SATILAMAYACAK YER VE YÖNTEMLER- 

- Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti veriler yerlerde tütün mamulleri 

satılamayacak.Bilgi toplumu hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım 

hizmetleri yoluyla tütün mamulü satışı ve teslimi yapılamayacak. 

 

- Açık alkollü içki satış belgesi bulunmayan perakende satış yapılan işyerlerinde, açık 

alkollü içki tüketilemeyecek ve sunumu yapılamayacak. 

 

- Belediye mücavir alanları ve konaklara yerleri hariç olmak üzere otoyol ve devlet 

karayollarında bulunan yapı ve tesislerde alkollü içki satılamayacak. 

 

- Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, 

kıraathane, pastane, bezik ve briç salonlarında alkollü içki satışı yapılamayacak. 

Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise hacmen yüzde 5 alkolden fazla 

alkol içeren alkollü içkiler satılamayacak. 

İNTERNETTEN SATIŞ 

- Alkollü içkilerin bilgi toplum hizmetleri vasıtasıyla ya da posta ve benzeri dağıtım 

hizmetleri (elektronik ticaret) yoluyla satışı: Bu konuda faaliyette bulunmak isteyen 

gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konusuna uygun perakende satış belgesi almak ve buna 

ilişkin esaslara uymak zorunda olacak. 

Alkollü içkiler, televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarıyla satılamayacak. 

Öğrenci yurtlarına, spor kulüplerine, her türlü öğretim ve eğitim kurumuna, kahvehanelere, 

kıraathanelere, pastanelere, bezik ve briç salonlarına, bilgi toplum hizmetleri ya da posta 

ve benzeri dağıtım hizmetleri yoluyla alkollü içki satışı ve teslimi yapılamayacak. 

Satış belgesi üzerinde yer alan internet adresi dışında başka bir internet adresinden de 

satış olmayacak. Farklı internet sitelerinden, alkollü içkilerin satışı için tahsis edilen 
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internet sayfasına doğrudan bağlantı sağlanamayacak. İnternet üzerinden yapılan 

perakende satışlarda, bedel, ancak kredi kartı veya havale işlemi yoluyla tahsil 

edilebilecek. 

SATIŞ BELGELERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

-Satış belgelerinin düzenlenmesi: Dernek ve birlik lokallerinde açık alkollü içki satışı 

yapmak isteyenlerden, mülki amirlikten alınmış izin belgesi aranacak. 

Alkollü içki sektörünün faaliyetine yönelik fuar, festival ve şenlik gibi geçici etkinlikler 

süresince kurulacak standlarda alkollü içki satış veya sunumunun yapılması amacıyla, 

etkinlik süresince geçerli olmak ve yönetmelikte belirlenen esaslara uygun şekilde faaliyet 

gerçekleştirmek koşuluyla, TAPDK'dan izin veren bir yazı talep edilecek. Buna ilişkin 

başvuruda, başvuru sahibi veya etkinliği organize eden gerçek veya tüzel kişi tarafından 

ilgili mahalde yetkili bulunan belediye veya il özel idareleri ya da mülki amirlikten alınmış 

alkollü içki satışına ilişkin izin belgesi istenecek. 

-Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın 

faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar, takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı 

sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptıracak. 

TÜTÜN MAMULLERİNİN SATIŞI, SUNUMU VE REKLAM 

-Ürün temini ve ürün bulundurma: Perakenda satıcılar, işyerlerinde bulunduracakları tütün 

mamulleri ve tüketici seçeneklerini azaltacak veya tercihleri etkilemeye dönük piyasa 

istikrarını bozucu nitelikte uygulamalarda bulunamayacak. Perakende satıcılarla yapılacak 

anlaşmalarda, herhangi bir firmanın ürünleri lehine münhasır uygulama getiren veya 

üstünlük sağlayan, diğer firmalar aleyhine kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı koşullar yer alamayacak. 

-Tütün mamulleri, işyerinin dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölümünde, 18 yaşını 

doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşamaması için tedbir alınmak suretiyle, çalışanların 

gözetim ve denetimi altında bulundurulup, satılabilecek. Satış üniteleri ya da alanları, 

dışarıdan görünmeyi hedefleyen şekilde dizayn edilemeyecek. 

Herhangi bir satış ünitesinin bulunmadığı ya da sığamayacağı kadar küçük alanlarda satış 

yapan perakende satıcılar, tütün mamullerini görünür, yüzü şeffaf olmayan dolaplarda 

bulunduracak. 

Büfeler hariç, tütün mamulleri, çocuklara yönelik materyaller, çocuk dergileri, kitap ve 

yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri 

çoğunlukla çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik alanlarda satışa arz 

edilemeyecek. 

-Fiyat bildirimleri: Perakende satıcılarca satışa arz edilen her bir markanın bulunduğu rafın 

altına gelecek şekilde, beyaz zemin üzerine en fazla 10 punto büyüklüğünde siyah renkli 

harf ve rakamlarla güncel fiyat yazılacak. 
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REKLAM, SPONSORLUK VE PROMOSYON UYGULAMALARI 

-Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alametleri kullanılarak reklam ve 

tanıtım yapılamayacak. Üretim ve pazarlamacı firmalar, hiçbir etkinliğe isimlerini, 

amblemlerini ya da ürün markalarını ve işaretlerini kullanarak destek olamaz. 

-Herhangi bir tütün mamulünün alınması koşuluna bağlı kampanya ve promosyon 

düzenlenemez, eşantiyon, hediye, yardım, piyango gibi uygulamalar yapılamaz. 

-Perakende satıcılara ve tüketicilere yönelik bağlı satış uygulanamaz. Tüketiciyle yüz yüze 

aktif satış yöntemiyle elden satış ve dağıtım yapılamaz. 

ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞI VE SUNUMU 

-Alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendirici veya teşvik edici kampanya, promosyon, 

reklam ve tanıtım yapılamaz. 

-İşyerlerinde fiyatların bildirimi, alkollü içkilerin satışına tahsis edilmiş bölümlerde yer 

alması ve rakam ile yazıların 50 puntoyu aşmaması şartıyla yapılabilecek. Fiyat baskılı 

ambalajlar ile fiyat bildiriminde bulunulabilecek. 

-Alkollü içki perakende satıcıları, tüketici talebine konu alkollü içkileri, piyasa koşullarını ve 

talepleri dikkate alarak, tüketicilerin seçeneklerini azaltmayacak nicelikte, aynı 

kategorideki birden fazla firmanın ürünleri arasından tercih imkanı sunabileceği çeşitlilikte 

işyerlerinde bulunduracak. Alkollü içkilerin tamamının işyerinde bulundurulması ise zorunlu 

olmayacak. 

-Vergisiz satış mağazaları, münhasır alkollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava 

meydanlarında bulunan perakende satıcılar haricinde, hacmi 20 cl ve altında bulunan 

ambalajlardaki alkollü içkiler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu 

bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan işyerlerinde 

bulundurulamayacak ve satılamayacak. 

-Alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanda bulunan satış 

ünitelerinde sergilenecek. Büfeler hariç, alkollü içkiler, çoçuklara yönelik her türlü 

materyallere bitişik alanda satışa arz edilemeyecek. 

SPOR KULÜBÜ İSMİ OLMAYACAK 

-Her çeşit alkollü içkinin televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarıyla 

reklamının yapılması yasak olacak. Çocukları ve gençleri hedef alarak ve sportif faaliyetler 

ile bağlantı kurulmak suretiyle reklam yapılamayacak. 

-Alkollü içkiler bedelsiz, hediye, yardım, eşantiyon veya promosyon olarak dağıtılamayacak. 

-Alkollü içki satışı, ambalajı, sunumu ve tanıtımlarında, din, ırk, bayrak, siyasi parti, 

teşekkül, dernek ve vakıflar ile spor kulüpleri ve takımlarının amblem, flama, sembol ve 

diğer alametleri ile spor içerikli ifade, şekil ve semboller kullanılamayacak. 
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-Alkollü içki markaları ile spor içerikli her türlü faaliyet, hizmet ve organizasyonlar ve şirket 

şeklindeki yapılanmalar da dahil olmak üzere, spor kulüpleri ile takımlarının isim ve 

tanıtımlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran isim, logo, amblem ve işaretler 

kullanılamayacak. 

Yönetmeliğe eklenen bir geçici madde ile bu hususlara ilişkin aykırılıklar, bugünden 

itibaren 1 yıl içerisinde giderilecek. 

-Alkollü içki reklamlarında, bireysel ya da toplumsal nitelikli özel olaylara vurgu yapılarak, 

alkollü içki içmeyi özel olayların bir parçası olarak ilişkilendiren içerik kullanılamayacak. 

-Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinlikler ile bu nevi 

etkinliklerin tanıtımında ve etkinliğin gerçekleştirileceği mekanlarda, alkollü içki markaları 

ya da markaları çağrıştıracak unsurlar kullanılamayacak. 

-Alkollü içki reklamlarında hedef kitle olarak gençler ve çocuklar seçilemeyecek. Gençler, 

çocuklar ile genç ya da çocuk olmadığı halde böyle bir imaj veren veya verdiren kimseler, 

alkollü içki reklamlarında kullanılamayacak. 

-Alkollü içki reklamlarında, alkol tüketiminin sportif başarıları artırdığı vurgulanamayacak. 

Çocuklara ve gençlere yönelik hazırlanan sayfa, ek, program, bölümler ile spor sayfalarında 

ve yayınların ilk ve son kapak ile sayfalarında alkollü içki reklamları yer alamayacak. 

-Alkollü içki reklamlarında herhangi bir alanda özel başarıya sahip veya kamuoyunun 

güvenini kazanmış ya da yardım kuruluşları ile işbirliği içinde olan veya çocuk ve gençler 

yararına faaliyette bulunan, medyada isim yapması gibi nedenlerle çocuk ve gençler için 

örnek teşkil eden ya da edebilecek herhangi bir kişi, karakter veya grup yer alamayacak. 

 

DENETİM VE YAPTIRIMLAR 

 

-Yönetmelik ihlalleri halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca adli mercilere suç 

duyurusunda bulunulacak ve idari müeyyideler uygulanacak. Belgelerde yer alan şartlara 

aykırı bir durumun tespiti halinde, ilgili gerçek ve tüzel kişiler yazılı olarak uyarılacak ve 

kendilerine süre verilecek. Bu süre içinde de aykırılığın giderilmemesi halinde satış 

belgeleri iptal edilecek. 

-Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırılıktan dolayı yargılanması devam edenler ile 

mahkum olanlara veya kanunlara aykırılıktan dolayı yargılanması devam edenler ile 

mahkum olanlara ya da 2 defadan fazla ön ödemede bulunması nedeniyle haklarında 

kamu davası açılmamış ya da düşmüş olanlara satış, dağıtım ve uygunluk belgesi 

verilmeyecek. Verilen belgeler de iptal edilecek. 

-Yönetmelik öncesi verilmiş olan ve geçerliliği bulunan satış belgelerinin geçerlik süreleri ve 

2011 yılı süre uzatım işlemlerine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Kurul Kararı ile 

belirlenecek. Daha önce satış belgesi almış olan kişilerin faaliyetine veya işyerine ilişkin 

mevcut durumlarının Yönetmelik hükümlerine aykırılık içermesi halinde de bu aykırılık, 6 ay 

içerisinde giderilecek. 
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Yönetmelikte yer alan bir geçici madde uyarınca da, nihai tüketicinin kullanımına yönelik 

ambalajlı genel amaçlı etil alkol ve evsel kullanım alkolü, bu ürünlerin satışına ilişkin 

müstakil bir düzenleme yapılana kadar, toptan alkollü içki satış belgesi ve perakende 

alkollü içki satış belgesi bulunan kişilerce satılabilecek. 

Yönetmeliğin satış belgelerine ilişkin esasları düzenleyen 12'nci maddesi dışındaki 

maddeleri bugün yürürlüğe girdi. Satış belgeleriyle ilgili maddenin ise 90 gün sonra 

yürürlüğe girmesi öngörüldü. 

2.2. TAPDK açıklaması 

Ceyhun KUBURLU haberi / Hürriyet Gazetesi / 14.01.2011 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yeni yönetmelikteki belirsizlikleri 

gidermek için internet sitesinden sorulara yanıt verdi. Buna göre kır düğünü şeklindeki 

organizasyonlarda “açık içki satış belgesi” aranacak. 

TÜTÜN ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yeni yönetmeliği, alkollü içki reklamı 

ve satışına ilişkin kısıtlamalar getirirken, sektördeki belirsizlikler internet sitesinden 

yayınlanan soru ve yanıtlarla giderildi. Artık kır düğünü yapılırken mekanda, açık içki satış 

belgesi aranacak. Alkollü içki sektörünün faaliyetlerine yönelik fuar, festival, şenlik gibi 

geçici etkinliklerde açık ya da perakende alkollü içki satışı da, TAPDK’dan izin alınması 

koşuluyla mümkün olacak. 

İçkiyi kendin temin et 

Yönetmeliğe göre catering firması bağ ve köy gibi yerlerde içki satış ve sunumu 

yapamayacak. Ancak, söz konusu organizasyon düğün, kutlama benzeri bir organizasyon 

ise, düğünün veya kutlama sahibinin alkollü içkileri temin etmesi halinde, mülki 

amirliklerden izin alınması gibi gereklerin yerine getirilmesi koşuluyla, düğün veya kutlama 

sahibi tarafından yapılabilecek ve ya catering firması tarafından hizmet verilebilecek.   

Plajda sınırlama yok 

TAPDK, deniz kenarlarında, kaldırım kenarında, plajda, havuz başlarında, veya 

bahçelerinde açık içki satışıyla ilgili olarak da şu yanıtı verdi: “İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatı ya da ilgili mevzuatı gereğince yetkili makamlardan alınacak açık alkollü içki 

satışına ilişkin ruhsat veya izin belgesi tarafından uygun görülen açık içki satış belgesini 

haiz işyerleri, bu yerlerde açık içki satışı veya sunumu yapabilecek. Burada yetkili makam 

durumunda olan, belediye veya il özel idaresince verilen ve yetkili kolluk kuvvetinin görüşü 

alınarak düzenlenen söz konusu izinler bulunduğunda, Kurum bu yerlere açık alkollü içki 

satış belgesi verilecek. Yine, ilgili belediyeye işgaliye vergisi ödemek suretiyle işyeri faaliyet 

alanını, plaj, kaldırım kenarı, kapı önü gibi alanlara doğru genişleten açık içki satış yerlerine 

de herhangi bir sınırlama olmayacak.” 

 

Turistik yerde yasak yok 
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TAPDK tarafından verilen yanıtlarda yönetmelikte, “deniz kıyı şeridi, sahil boyu veya turistik 

yerler de dahil olmak üzere satış ve sunum yapılamaz” ibaresinin geçmediği belirtilerek, 

“Sahillerde veya turistik mahallerdeki alkollü içki satışına ilişkin bir düzenleme 

yönetmeliğin hiçbir yerinde bulunuyor. Böyle bir kısıtlama gündemde değil” denildi. 

Aya İrini için açık içki belgesi gerekiyor 

·  Catering şirketleri veya alkollü içki satış belgesi sahipleri örneğin Topkapı Sarayı’nın 

bahçesinde, Aya İrini’de verilecek bir konserde veya müzik festivallerinde alkolü içki servisi 

yapamayacaklar mı?  

*   Bir catering şirketi tarafından düzenlenen organizasyon, açık içki belgesini haiz bir işyeri 

adresinde gerçekleştiriliyor ve alkollü içkiler belgeli bir satıcıdan temin ediliyor ise burada  

alkollü içki sunumuna engel bulunmuyor. 

Markayı kullanma ama sponsor ol 

·  Alkollü içki üretici firmaları artık hiçbir festival ve organizasyon gibi etkinliklere sponsor 

olamayacaklar mı? Alkollü içkilerin yarı fiyattan satılması yahut yılbaşı sepetinin içine 

hediye olarak konulması gibi uygulamalar yapılamayacak mı?  

*   Alkollü içkiler bedelsiz, hediye, yardım, ödül, eşantiyon veya promosyon olarak 

dağıtılamayacak. Ancak, üretici ve ithalatçılara ait tesisler ile toptan satıcılara ait 

işyerlerinde ve açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde sunum uygulaması 

yapılacak. Alkollü içkilerin yılbaşı sepetinin içine konulması  ancak ticari amaçla, satışa 

konu edilebilir ama yardım, hediye, eşantiyon uygulamalarına konu edilemez. Alkollü içki 

firmaları, festival, organizasyonlara, alkollü içki markalarını kullanmaksızın sponsor 

olabilirler. 

Rakı-balık  kesinlikle ayrılacak 

·  Rakı-balık, rakı-meze, özel şarap-yemek geceleri gibi alkollü içki tanıtımları yapılamayacak 

mı? 

*   Rakının balığın yanında vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olduğunu ima eden reklam 

yapılamaz. Alkollü içkinin, diğer gıda maddelerinin tüketiminin vazgeçilmez bir 

tamamlayıcısı olduğu ima edilemez. 

20 cl altı gençler için özendirici 

·  Bakkal, market ve büfe gibi yerlerde 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içki satışının 

yasaklanmasının nedeni nedir? 

*   Fiyatlarının oldukça düşük olması ve kolay taşınabilir olması nedenleriyle özellikle 

gençler için özendirici nitelik taşıyan 20 cl ve altındaki ambalajlı alkollü içkilerin satışı, 

kamu ve birey sağlığının korunması ilkesi çerçevesinde, vergisiz satış mağazaları, münhasır 

alkollü içki satış yerleri, liman, hava limanı, hava meydanlarında bulunan perakende satış 

yerleri ile sınırlandırıldı. 
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Teşhiri engelleme yok 

· Alkollü içkilerin tezgah altına sokulması söz konusu mudur? 

*   Yönetmeğin hiçbir hükmü teşhiri engeller nitelikte değildir. Aksine, Yönetmeliğin 17’nci 

maddesinde tek bir teşhir alanında toplanması ve bu alanda firmalar arası adaletsizliğe yol 

açmayacak şekilde teşhiri zorunlu kılındı. 

18 yaşını dolduran istediği kadar içki tüketebilir 

·  Genç kavramı ile getirilen 24 yaş sınırlaması yüksek değil mi? 18 yaşını doldurmuş 

kişilere alkollü içki satışı serbest iken çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerde genç 

tanımına giren 24 yaş grubu kişilere alkollü içki satış ve sunumun yapılamayacak olması 

çelişki değil midir? 

*   Bu bir çelişki değildir. Zira daha önce mevcut olan ve 4733 sayılı Kanun ile yasal zemini 

bulunan, öncesinde alkollü içki reklam tebliği ile düzenlenmiş olan ve söz konusu yeni 

Yönetmelikle  ayrıntılı düzenlemelere tabi kılınan reklam kısıtlamaları tedbir amaçlıdır. 18 

yaşını doldurmuş her kişi istediği zaman istediği kadar alkollü içki satın alabilir ve 

tüketebilir. 
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 
Bu raporun dayanağı olan araştırma, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA Araştırma 

ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın saha çalışması 5-6 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, sosyal medya kullanım sıklığı-tercihleri ve profillerini 

yansıtmaktadır. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

 
Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin  

 

 Siyasi tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek; 

 Memnuniyet endeksinin oluşturulması ve genel olarak memnuniyet 

endeksinin gelişme eğilimini ölçmek; 

 Gündemdeki Başbakan’ın siyaset ve tartışma tarzı ile ilgili değerlendirmeleri 

öğrenmek; 

 İçki ve sigara kullanımı ile demografik ölçümleme yapmak ve deneklerin 

tartışmalı yeni içki yönetmeliği ile ilgili kanaatlerini öğrenmek 

için tasarlanmış ve uygulanmıştır.  

3.3. Örneklem 

 
Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı nüfus büyüklükleri 

ile 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında 28 ilin, merkez dâhil 111 ilçesinde 154 mahalle ve köye gidilmiş ve 

2728 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

  

 

Gidilen il 28 

Gidilen ilçe 111 

Gidilen mahalle/köy 154 

Görüşülen denek 2585 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Tekirdağ, Balıkesir 

3 Ege  İzmir, Manisa 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya 

6 Akdeniz  Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye 

7 Orta Anadolu  Kayseri 

8 Batı Karadeniz  Bartın, Samsun, Zonguldak 

9 Doğu Karadeniz Trabzon, Rize 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum,  

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya, Van 

12 Güneydoğu Anadolu  Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin 

 
 
 
Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-28 yaş 3 denek 3 denek 

29-44 yaş 3 denek 3 denek 

44 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI 

4.1. Deneklerin Profili 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 48,4 

Erkek 51,6 

Toplam 100 

 

 

Yaş Yüzde 

18 - 28 yaş 29,3 

29 - 43 yaş 36,2 

44+ yaş 34,5 

Toplam 100,0 

 

 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 6,3 

Diplomasız okuryazar 2,6 

İlkokul mezunu 36,4 

Ortaokul mezunu 12,8 

Lise mezunu 30,0 

Üniversite mezunu 11,3 

Yüksek lisans / Doktora ,7 

Toplam 100,0 

 

 

Babanın eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 16,0 

Diplomasız okuryazar 7,3 

İlkokul mezunu 54,6 

Ortaokul mezunu 8,5 

Lise mezunu 10,2 

Üniversite mezunu 3,2 

Yüksek lisans / Doktora ,2 

Toplam 100,0 
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Doğum yeri Yüzde 

İstanbul 7,4 

Batı Marmara 5,1 

Ege 13,0 

Doğu Marmara 6,7 

Batı Anadolu 6,5 

Akdeniz 8,0 

Orta Anadolu 6,8 

Batı Karadeniz 11,5 

Doğu Karadeniz 6,8 

Kuzeydoğu Anadolu 7,5 

Orta Doğu Anadolu 6,8 

Güneydoğu Anadolu 12,5 

Yurtdışı 1,4 

Toplam 100,0 

 

 

Baba doğum yeri Yüzde 

İstanbul 2,3 

Batı Marmara 5,5 

Ege 10,8 

Doğu Marmara 5,5 

Batı Anadolu 5,8 

Akdeniz 8,0 

Orta Anadolu 7,6 

Batı Karadeniz 12,1 

Doğu Karadeniz 9,0 

Kuzeydoğu Anadolu 9,3 

Orta Doğu Anadolu 7,5 

Güneydoğu Anadolu 13,8 

Yurtdışı 2,8 

Toplam 100,0 
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Bu evde / Hanede kaç kişi oturuyor (çocuklar dahil)? Yüzde 

1 - 2 kişi 15,7 

3 - 5 kişi 65,6 

6 - 8 kişi 15,7 

9+ kişi 3,1 

Toplam 100,0 

 

 

Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru, şef, müdür 5,4 

Özel sektörde memur, müdür 5,0 

İşçi 11,9 

Küçük esnaf / zanaatkâr /şoför 7,1 

Tüccar/sanayici/işadamı ,4 

Serbest meslek sahibi 1,7 

Marjinal sektör ,4 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 2,9 

Çalışıyor, diğer 3,6 

Emekli 12,8 

Ev kadını 33,7 

Öğrenci 7,9 

İşsiz, iş arıyor 6,0 

Çalışamaz halde 1,1 

Toplam 100,0 

 

 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl 

örtüyorsunuz?  
Yüzde 

Örtmüyor 29,8 

Başörtüsü 50,3 

Türban 5,8 

Çarşaf, peçe ,9 

Görüşülen kişi bekâr erkek 13,2 

Toplam 100,0 
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Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik 

kökenlerden olabiliriz; Siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz 

veya hissediyorsunuz?  

Yüzde 

Türk 78,7 

Kürt - Zaza 17,3 

Arap  1,0 

Diğer 2,9 

Toplam 100,0 

 

 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz aşağıdakilerden 

hangisidir? 
Yüzde 

Sünni Müslüman 91,7 

Alevi Müslüman 5,6 

Diğer Müslüman ,3 

Diğer 1,3 

Toplam 100,0 

 

 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif 

edersiniz?  
Yüzde 

İnançsız 2,2 

İnançlı 35,3 

Dindar 54,8 

Sofu 7,7 

Toplam 100,0 

 

 

Son bir ay içinde geçinebilmek için, şimdi sayacağım kurumların 

herhangi birinden yardım aldınız mı? 
Yüzde 

Belediye 2,4 

Kaymakamlık / valilik 2,0 

Siyasi parti ,0 

Dernek veya vakıf ,3 

Diğer benzeri kurum ,8 

Yardım almadım 94,5 

Toplam 100,0 
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Aylık Hane Geliri Yüzde 

300 TL'den az 4,1 

301-700 TL 23,2 

701-1200 TL 36,5 

1201-200 TL 26,7 

2001-3000 TL 5,8 

3001TL'den fazla 3,7 

Toplam 100,0 

 

Oturulan evin tipi: Yüzde 

Gecekondu 6,4 

Müstakil, geleneksel ev 42,4 

Dış sıvası olmayan apartman ,5 

Apartman 45,7 

Site içinde 4,8 

Çok lüks bina, villa ,2 

Toplam 100,0 

 

Anketin yapıldığı yer Yüzde 

İstanbul 21,6 

Batı Marmara 5,4 

Ege 16,1 

Doğu Marmara 9,9 

Batı Anadolu 9,0 

Akdeniz 9,0 

Orta Anadolu 3,5 

Batı Karadeniz 6,9 

Doğu Karadeniz 2,8 

Kuzeydoğu Anadolu 2,2 

Orta Doğu Anadolu 4,2 

Güneydoğu Anadolu 9,5 

Toplam 100,0 

 

Yerleşim kodu Yüzde 

Kent 50,9 

Metropol 49,1 

Toplam 100,0 
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4.2. İçki ve Sigara Kullanımı 

 

Sigara içer misiniz? Hangi sıklıkta içersiniz? Yüzde 

Hiçbir zaman içmedim 47,7 

Eskiden içerdim, sağlığımı düşünerek bıraktım 13,5 

Eskiden içerdim, yasaklar başlayınca bıraktım ,6 

Kırk yılda bir içerim 6,4 

Tiryakiyim 31,8 

Toplam 100,0 

 

İçki içer misiniz? Ne sıklıkta içersiniz? Yüzde 

Hiçbir zaman içmedim 68,5 

Eskiden içmiştim 8,4 

Kırk yılda bir içerim 9,2 

Ayda bir içerim  7,0 

Haftada bir içerim 5,7 

Her gün içerim 1,2 

Toplam 100,0 

 

İçkiyi nerede içersiniz? Yüzde 

İçmiyorum 75,2 

Düğünde, dernekte, özel toplantıda 12,4 

Dışarıda, meyhanede, restoranda 11,8 

Evde 9,1 

  

 

Medyada son zamanlarda çok tartışılan içki yönetmeliği hakkındaki 

görüşünüzü aşağıdakilerden hangisi ifade ediyor? 
Yüzde 

Hiç bir bilgim yok 28,9 

Yönetmelik halkı ve gençleri alkolden korumayı amaçlamaktadır 31,4 

Alkol kullanımını kontrol edecek her türlü girişimi yapmak hükümetlerin 

görevidir 
12,7 

Yönetmelik hayat tarzı farklı olan kesimler üzerinde baskı oluşturmak için 

yapılmıştır. 
16,4 

Hükümetin dine dayalı girişimlerinden bir diğeri. 9,8 

Toplam 100,0 

 

 


