
 
 

Alkollü İçki Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ALKİDER 
Kuruldu 

 
Alkollü içki sektörü yeni bir yapılanmaya gidiyor. Başta distile alkollü içkiler olmak üzere 
tüm alkollü içki sektöründe sınai ve ticari faaliyetlerin gelişimi ve sektörün 
koordinasyonunu sağlamak, alkollü içki sektöründe üretim, ithalat, satış ve dağıtım 
faaliyetinde bulunan üyelerini yurt çapında ve uluslararası alanda tanıtmak ve temsil 
etmek amacıyla hayata geçirilen Alkollü İçki Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (ALKİDER) 
resmen kuruldu. 
 
Alkollü içki sektörünün sorunlarının çözümü için gerekli platformlarda çalışmalar yapacak olan 
ALKİDER’in İstanbul Dernekler Müdürlüğüne yaptığı kuruluş başvurusu kabul edildi. 05 Aralık 2012 
tarihinde İstanbul’da resmen kurulan ve başta rakı, votka, viski gibi birbirinden farklı kategorilerde 
faaliyet gösteren sektör temsilcilerinden oluşan ALKİDER, alkollü içki sektörünün önemli bir kesimini 
temsil ediyor. Öncelikli hedefleri arasına kayıt dışı ile mücadeleyi alan ALKİDER, bu amaçla ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapacaktır. Bu konularda yapılacak yasal düzenlemelerin ve 
mevcut olanların etkinleştirilmesi için girişimde bulunacak olan ALKİDER, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından 
yapılacak sektörel düzenleme çalışmalarına da katılarak sektörün sorunlarının çözümü için 
faaliyetlerde bulunacaktır. 
 
ALKİDER’in kurucu üyeleri arasında Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş., Allied Domecq İstanbul İç ve Dış 
Ticaret Ltd. Şti., Brown Forman İçki Ticaret Ltd. Şti., Bacardi Martini Satış Pazarlama Dağıtım ve Tic. 
Ltd. Şti. ve BT Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Topkapı İçecek Dağıtım Pazarlama A.Ş., Demirtaş Gıda 
İnşaat Organizasyon Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. yer almaktadır. ALKİDER’in geçici başkanlığını 
derneğin ilk Genel Kurul toplantısına kadar Mey İçki CEO’su Galip YORGANCIOĞLU yürütecektir. 
 
ALKİDER, sektör için yapacağı çalışmaların yanı sıra çevre ve topluma karşı sorumluluklarını yerine 
getirmek için alkollü içkilerin sorumlu ve kontrollü tüketimi konusunda sosyal sorumluluk projeleri 
yaparak tüketicileri bilinçlendirmeyi de planlamaktadır. 
 
Alkollü içkilerin üretim, ihracat, ithalat, yurt içi satış ve sunumuna ilişkin mevzuatların 
oluşturulmasında, mevcut mevzuatın ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinde öncü rolü üstlenerek 
resmi otoriteler nezdinde önerilerde bulunacak olan ALKİDER, sektörün gelişimi için üyelerinin yurtiçi 
ve yurtdışında eğitim olanaklarını da araştıracak ve bu yöndeki girişimleri destekleyecektir. 
 
ALKİDER’in en önemli hedefi, alkollü içki sektöründe gıda güvenliğinin sağlanmasının yanısıra haksız 
rekabetin önüne geçilmesi, kayıt dışı ile mücadele yapılması ve çevre konularında sürdürülebilirliğin 
sağlanması olacaktır. 
 


