TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP)
MUTABAKAT TUTANAĞI
VE
ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

PLATFORMUN ADI
1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu’dur. Kısa adı ise
TAPP’dır.
GENEL MERKEZİ
2- Platformun Genel Merkezi İstanbul’da olup kurumsal iletişim bilgileri
aşağıdaki şekildedir.
Adres: Sepetçiler Kasrı, Kennedy Cad. Sarayburnu, Eminönü – Fatih /
İSTANBUL
Web: www.tapp.org.tr
E-posta: info@tapp.org.tr
Tel: 0212 527 16 83
Faks: 0212 522 84 63
AMAÇ VE KAPSAM
3- TAPP alkol politikalarıyla ilgili mevcut ulusal ve uluslararası mevzuatı halk
sağlığı normlarına uygun hale getirmek, alkolün zararları konusunda
farkındalığı arttırmak, uluslararası kuruluşların alkol politikalarına ilişkin
kararlarını ve uygulamalarını takip ederek bunlardan ülkemiz için bağlayıcı
ya da örnek olabilecek uygulama veya kararların yasalaşması için çalışan;
bu amaçla her tür savunuculuk, lobicilik, araştırma, gözlem, veri
oluşturma, raporlama, ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapan bir halk
sağlığı platformudur.
4- TAPP; alkol politikaları, sağlık, insan hakları, eğitim, tüketim, aile, gençlik,
turizm ve diğer ilgili alanlardaki tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla sivil
bir inisiyatif olarak teşekkül etmiş bir platformdur.
5- Alkol üretimi, satışı, tüketimi, reklamı, promosyonu ve teşviki, alkolle ilgili
özendirici faaliyetler, alkol bağımlılığı ve bu konularla ilgili her türlü husus
platformun ilgi ve çalışma alanına girer.
KURUMSAL
6- TAPP 27 Eylül 2013 tarihi itibariyle kuruluşunu ilan eder ve çalışmalarına
başlar. Bu tarihte oluşturulan geçici Yürütme Kurulu platformun kurumsal
çalışmalarını tamamlayarak 7 ay içerisinde platformun Genel Kurulunu
gerçekleştirir.
7- Hazırlanacak olan TAPP Kurumsal Kimlik Kılavuzu platformun kurumsal
logosunun kullanımıyla ilgili temel kuralları belirler.

8- TAPP Çalışma Usul, İşleyiş ve Esaslarını belirleyen bu metin TAPP Yürütme
Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul onayıyla yürürlüğe girer ve
daha sonra platforma üye olacak tüm kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı bir
nitelik taşır.
9- Bu metinde yer almayan tüm hususlarla ilgili TAPP Yürütme Kurulu karar
almaya ve uygulamaya yetkilidir. Tüzük metninde yapılacak olan tüm
değişiklik, iptal ve ilaveler TAPP Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılır
ve ilk genel kurul toplantısında onaya sunulur.
KURULLAR
10- TAPP bünyesinde Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Bilim

Kurulu ve Etik Kurulu şeklinde başlıca 5 kurul bulunmaktadır. Bu
kurulların işleyişini kolaylaştırmak üzere TAPP Genel Sekreterliği adıyla
bir birim bulunmaktadır.
GENEL KURUL
11TAPP Genel Kurulu platforma üye tüm kuruluşların katılımı ile
oluşur, iki yılda bir Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile Nisan ayında toplanır ve
kararlar katılımcı Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla alınır.
12TAPP Genel Kurulu toplam kayıtlı üye sayısının yarısından bir
fazlasının katılımı ile toplantı yeter sayısını sağlamış olur. İlk toplantıda
toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda en geç iki ay içerisinde
Yürütme Kurulu Genel Kurulu yeniden toplama çağrısı yapar. İkinci kez
toplanan Genel Kurul için yeter sayısı aranmaz.
13TAPP Genel Kurulu Divan Heyeti için 3 temsilci Genel Kurul kararıyla
seçilir.
14Platformun en yetkili organı olarak, işbu yönerge başta olmak üzere
platformun temel ilkesel çalışmalarını yönlendirir ve değiştirir. Yürütme
Kurulu üyelerini seçer.
15Yürütme Kurulu listeleri de dahil olmak üzere en az 5 TAPP üyesi her
tür teklifi Genel Kurul Divan Heyetine sunabilir. Genel Kurulda karar nisabı
toplantıya katılan üyelerin sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Divan Heyeti
kararların alınmasında açık veya gizli oylama usullerinden uygun olanı
seçmek üzere Genel Kurulun onayına sunar.
16Genel Kurul, üye kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşir.
Her üye kurum ve kuruluş bir temsilci ile Genel Kurul’a katılır. Danışma
Kurulu üyesi kamu kurumları Genel Kurulda seçme/seçilme ve diğer karar
alma süreçlerine katılmazlar.
YÜRÜTME KURULU

17Yürütme Kurulu Genel Kurulda seçilen 9 sivil toplum kuruluşundan
oluşur.
18Platform Başkanı ve iki Başkan Yardımcısı Yürütme Kurulu üyeleri
tarafından oy çokluğu ile seçilir.
19Yürütme Kurulu Platform Başkanının veya Yürütme Kurulu üyesi 3
kuruluşun çağrısıyla toplanır. Toplantı zamanı ve sıklığı Yürütme Kurulu
üyeleri tarafından belirlenir. Yürütme Kurulunun görevde bulunduğu süre
boyunca en az 3 ayda bir toplanma zorunluluğu vardır.
20Yürütme Kurulu üyeleri tüm kararları toplantı salt çoğunluğuyla alır.
Toplanma ve karar yeter sayısı için en az 5 platform üyesinin katılımı
gerekmektedir.
21Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı iki yıllık dönemlerle yürütülür
ve Başkanlık aynı kuruluş tarafından arka arkaya en fazla iki dönem
yapılabilir.
22Yürütme Kurulu salt çoğunluk kararıyla ihtiyaca göre yeni
komisyonlar kurabilir ya da mevcut komisyonları lağvedebilir.
23Yürütme Kurulu, platformun alkol politikaları alanında çalışmalar
yapan bölgesel ve uluslararası seviyede diğer platform ve çatı kuruluşlara
katılımı hususunda yetkilidir.
DANIŞMA KURULU
24Kamu kurumlarının tamamı TAPP Danışma Kurulunda yer alır, Genel
Kurul ve Yürütme Kurulu ile ilgili karar alma süreçlerine katılmazlar.
25Danışma Kurulu üyesi olan tüm kurumlar Yürütme Toplantıları başta
olmak üzere diğer kurul ve komisyon toplantılarına katılarak görüş
bildirebilir, ancak alınacak kararlarla ilgili oylamaya katılamazlar.
BİLİM KURULU
26Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu kararıyla seçilen halk sağlığı, alkol
politikaları ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren üniversiteler, enstitüler,
araştırma kurumları ve bu alanda çalışma yapan kişi, kurum ve
kuruluşlardan seçilir.
27TAPP Bilim Kurulunda yer alan üyeler platformun diğer seçim ve
karar alma süreçlerine katılmazlar.
28Bilim Kurulu Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
GENEL SEKRETERLİK
29Platformun yönetim ve işleyişini kolaylaştırmak üzere destekleyici
bir birim olarak TAPP Genel Sekreterliği adıyla platformun sekretaryası,

Türkiye Yeşilay Cemiyeti bünyesinde kurulur. Genel Sekreterlik Türkiye
Yeşilay Cemiyeti’nin platformdaki temsilcisinin uhdesinde yürütülür.
30Genel Sekreter TAPP Başkanına ve TAPP Yürütme Kuruluna karşı
sorumludur.
31Platformun tüm çalışmaları Genel Sekreter tarafından takip edilerek
üyelere ve kamuoyuna duyurulur.
32Genel Sekreter, çalışmalarını Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Genel
Merkez Ofisi üzerinden yürütür. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Genel
Sekreterliğin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli imkan ve koşulları
sağlar.
33Genel Sekreterlik Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve diğer kurul
toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, kararların uygulanması için
çalışır.
34Genel Sekreter platforma katılacak yeni üyelerin işlemlerini takip
eder ve Yürütme Kuruluna sunar.
ÜYELİK
35Üyelik kurumsaldır. TAPP üyeliği ve Danışma Kuruluna dahil olacak
kuruluşlar için, iki Yürütme Kurulu üyesinin teklifi ve Yürütme Kurulu
üyelerinin onayı yeterlidir. Üyelik başvurusu TAPP kurumsal sitesinden
yapılabilir.
36Platform üyeliğinden ayrılma, ilgili kuruluşun Yönetim Kurulu
kararının Platform Yürütme Kurulu’na sunulması ile gerçekleşir.
37Kamuoyuna platformun amaçlarına aykırı açıklamalar yapan ya da
bu nitelikte eylemleri bulunan üyelerle ilgili olarak Yürütme Kurulu Etik
Kurulunu çalıştırır. Platform üyeliğinden ihraç Yürütme Kurulu’nun
kararıyla gerçekleşir.
38Yeni üyelik için gerekli evrak ve dokümanlar Yürütme Kurulunca
belirlenir ve kurumsal sitede yer alır. Platforma katılım başvurusu yapan
kuruluşların, katılım formu, katılıma dair kararı belirten resmi bir yazı ve
(varsa) tüzük metinlerini, başvuru sırasında Genel Sekreterliğe sunmaları
gerekmektedir.
39Alkol endüstrisi ile çıkar ilişkisi olan kişi ve kuruluşlar platforma üye
olamazlar. Üyelik, alkol endüstrisi ile çıkar ilişkisi olan kişi ve kuruluşların
dışında tüm sektörlerdeki kurum ve kuruluşlara açıktır. Bununla birlikte
üyelik için Yürütme Kurulu ihtiyaç halinde ek bilgiler ve ek evraklar
isteyebilir.
ETİK KURULU

40Etik Kurulu platformun etik değerleri konusunda Yürütme Kuruluna
danışmanlık yapan bir kuruldur. Etik Kurulu, Genel Kurul kararıyla seçilen
3 üyeden oluşur.
41Üye kuruluşların platformun genel ilke ve değerlerine aykırı
kamuoyuna yönelik açıklamalar yapması durumunda ve diğer olumsuz
hallerde, platformla ilgili yaşanacak olan anlaşmazlıkların çözümünde
Yürütme Kuruluna karşı sorumludur ve kararları Yürütme Kurulu için
tavsiye niteliğindedir.
FESİH
42-

Platform Genel Kurul kararı ve oy çokluğu ile feshedilir.

YÜRÜRLÜK
43Bu Yönerge Yürütme Kurulu tarafından uygulanır.

