Türkiye Alkol Kontrol Politikaları Gençlik Platformu (TAPGP)
Türkiye Alkol Kontrol Politikaları Gençlik Platformu (TAPGP) Nedir?
Türkiye Alkol Politikaları Gençlik Platformu (TAPGP) projesi ulusal ve uluslararası
normlara uygun ve kanıta dayalı uygulamalar temelinde ilerleyen bir projedir.
TAPGP projesinin ortakları arasında Eurocare (European Alcohol Policy AllianceAvrupa Alkol Politikaları Birliği) ve APYN (Alcohol Policy Youth Network- Alkol
Politikaları Gençlik Networkü) bulunmaktadır.
TAPGP tamamıyla gençler tarafından geliştirilmiş ve gençlerin en uygun ihtiyaç,
talep ve tarzlarını bilen gençlik çalışanları ile konunun uzmanı isimleri bir araya
getirerek bir sentez oluşturmaktadır.
Projenin tüm aşamalarında profesyonel raporlama ve takip yapılmaktadır. Saha
aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için SİYAMDER Yerel Kurullarına ilave olarak
Türkiye genelinde 20 şehirde 100’den fazla gençlik kulübü ve STK’sı ile iletişime
geçilmiştir. Bu açıdan TAPGP belirli bir grup veya kesimi hedef alan değil tüm
gençlik örgütlerini uluslararası normları da dikkate alarak alkol ile mücadelede
önce bilgilendirmeye ardından ise sahada bir aktör haline getirmeyi hedefleyen
büyük ve detaylı bir projedir.
Türkiye Alkol Kontrol Politikaları Gençlik Platformu projesi Türkiye’de şu ana kadar
gençler tarafından akran eğitimi yöntemiyle ve yaygın eğitim metotlarıyla
gerçekleştirilen en büyük bağımlılıkla mücadele projesidir. Toplamda 20 şehirde
1000 gence birebirde ulaşılarak alkolün zararlı etkileri, alkol kullanımına ilişkin
uluslararası düzenlemeler, yurtdışından karşılaştırmalı alkol politikaları örnekleri,
alkol kontrolüne ilişkin gençlik katılımının önemi anlatılacaktır. Ayrıca internet
sitemizin ilgili kısımlarında da belirtildiği üzere TAPGP projesi kapsamında Saha
Eğitimleri dışında da çalışma paketleri yer almakta ve tamamıyla gençler tarafından
ve gönüllülük esaslı olarak gerçekleştirilecek çalışmalarda bu alandaki uluslararası
arşivlerin taranarak dizinlenmesi, ülkemizde uygulamada bulunan alkol kontrol
politikalarının işlerlik seviyesinin sahada gizli müşteri yöntemiyle test edilmesi, bu
alanda çalışan gençlik STK’larına kapasite gelişimi sağlamak amacıyla bir çatı
kuruluş olarak Türkiye Alkol Kontrol Politikaları Gençlik Platformu’nun kurulması
hedeflenmektedir.

Toplam 1 yıl sürecek bu pilot proje ile alkol kontrolüne gençlik katılımının
arttırılması, sahada gençlik STK’larının daha yetkin ve motive bir şekilde faaliyet
göstermesi ve gerçekleştirilen çalışmaların sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
TAPGP Çalışma Paketleri
1.Çalışma Paketi:
Gençlik Eğitimi’ne ilişkin pakettir. Bu paket içerisinde öncelikli olarak Genç Uzman
Adayları’nın seçimi ve bu genç uzmanların Türkiye yerelinde formasyon eğitimini
alkol kontrol politikaları ile gençlik çalışmaları alanından belirlenecek 5 uzman
isimden yoğunlaştırılmış bir şekilde almaları sağlanacaktır. Bu yoğunlaştırılmış
Eğitmen Eğitimine seçilen 15 genç eğitimleri başarıyla tamamladıkları an itibariyle
’Genç Uzman’ sıfatını kazanacaktır.
İzleyen aylarda bu genç uzmanların dahil olduğu eğitmen havuzundan belirlenecek
eğitmenler proje kapsamında belirlenen 20 şehre saha eğitimleri gerçekleştirmek
amacıyla gidecektir. Saha eğitimlerinde gidilen şehirlerdeki gençlik kulüpleri,
gençlik STK’ları ve meclisleri gibi kuruluşlarla irtibata geçilecek ve her şehirde
toplam 50 gence eğitim verilmesi hedeflenecektir.
Saha eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Alkol Politikaları Gençlik
Konferansı saha eğitimlerine katılan gençlerin katılımı ile gerçekleştirilecek ve
ulusal koordinasyonun temelleri atılacaktır.
2.Çalışma Paketi:
Saha Analizi ‘ne ilişkindir. Bu projenin ikinci çalışma paketi dahilinde ulusal
düzlemde alkol kullanımına ilişkin bilimsel ve objektif bilgi, rapor, rehberlere
ulaşılacak ve bunlar bir araya getirilip incelenmeye başlanacaktır. Özellikle
gençliğin alkol kullanımını irdeleyen yayınlar ve istatistiksel bilgi barındıran
kaynaklar incelenecektir. İkinci aşamada Türkiye’deki Alkol Kullanımına ilişkin
kanuni düzenlemelerin ne derece işlerlik gösterdiğini anlamak amacıyla 20 farklı
proje şehrinde alkol satın alma saati, alkol satın alma yaşı ve mekânsal
düzenlemelere ilişkin gençler tarafından denemeler yapılacaktır. Uluslararası otörler
tarafından Mystery Shopping (Gizli Alışveriş, Gizli Müşteri) olarak bilinen yöntem
uygulanacakve istatistiki objektif bilgi elde edilecektir. En son olarak bu
denemelere ilişkin sayısal bilgilerin de içerisinde yer alacağı Türkiye Alkol
Kullanımına İlişkin Gençlik Rehberi hazırlanacaktır.

3.Çalışma Paketi:
Gençlik STK’larının bir arada bulunarak irade beyan etmelerinin teşviki amacıyla
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kazandırılmasını içerir. Bu çalışma paketi dahilinde öncelikli olarak bu platformun
kurumsal kimliği oluşturulacak, ikinci kısım içerisinde de Türkiye’nin farklı coğrafi
bölgelerinden gençlik çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlara platforma
katılımlarını sağlamak amacıyla resmi bir davet gönderilecektir.

