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Sosyal yaşamdaki sorunları görmezden geliyorsak hayatımızda
bir şeyler eksik demektir.

Geçici ve değeri olmayan gündemler yerine
varlığımızı ebedi kılacak adımlar atarak
faydalı işler yapmalıyız.

Toplumsal sorunların çözümünde duyarlı
 bireylerin çabaları önemlidir.

Sosyal sorumluluk, yaşadığımız toplum ve olaylara
karşı duyarlı olmak ve çözümler üretmektir.



 

. Yaşadığımız Topluma ve Tüm İnsanlığa faydalı olmak, katkıda bulunmak, değerler üretmek,

Sosyal hayatımızdaki beklentilerin çözümünde sivil toplum kuruluşları olarak daha verimli olmak,

Gelişen medeniyetler yarışında hak ettiğimiz yeri alabilmek ve ulusal sinerjiye destek vermek, 

Sivil iradenin toplumsal sorunlara maksimum katkısını sağlamak ve çözüm üretmek,

İnsanlarımızın potansiyellerini bireysel ve toplumsal karakterlerine uygun, ihtisas alanlarında 
gerçekleştireceği projelerde yer almalarını sağlamak,

Sosyal farkındalık oluşturmak için yapılan projelere düşünsel destek vermek ve fiili, lojistik alanda 
katkıda bulunmak, 

Var olan tüm STK’ların, toplumla, devletle ve birbirleriyle iletişim, ilişki ve yardımlaşma faaliyetlerinin
gelişimine katkı sunmak amaçlı “Ortak Akıl ve Dayanışma” anlayışıyla bir Platform kurulmasını ve
içerikte belirtilen başlıklarda kamuoyunun hizmetine sunulmasını uygun gördük.

Platformumuzun Kuruluş Gayesi;



 İnsan, toplum ve çevre sorunlarının neler olduğunu belirlemek,

Belirlenen sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek,

Üretilen çözüm yollarını hayata geçirecek organizasyonları belirlemek,

Bu organizasyonda toplumsal reçeteler ve projeler üretilmesine öncülük etmek amaçlanmaktadır.

Yapı

Tamamen gönüllülük esasına dayalı özgün ve bağımsız kişilerin bir araya gelmesiyle, etik ilkelere dayalı, 
insani ve ahlaki normlarla hareket eden duyarlı insanlardan oluşur. Kurulan Komisyonlarda belirlenen 
gündemler üzerine faaliyetler yapmak amaçlı ekipler ve çalışma guruplarından oluşur.

.
Amaç



Platform hiçbir ticari kaygı ve kar amacı gütmez.

Üretilen her şey kamunun yararına sunulur, her türlü öneri ve katkılara açıktır.

İdeolojik, dini, felsefi, siyasi, etnik vs. hiçbir kaygı katkıda bulunmak için ön şart olarak ileri sürülemez.

Organizasyonda kişiler gönül verdikleri projeler için birlikte çalışır ve yardımlaşır.

Platform olarak içerikte belirtilen başlıklarda faaliyet yapılır. 

Bu başlıklar, gönüllü katılımcıların yeni başlıklar altında faaliyet yapmalarına ve komisyonlar kurmalarına 
açıktır.

.
Prensipler



Ailelerimize gerekli bilinçlendirici faaliyetler sunarak ahlaklı, özgüvenli ve kendi iradesini kullanacak bireyler 
yetiştirmelerine katkı sağlamak,

Ailenin korunması ve devamlılığı hakkında yapılması gereken düzenlemelerin yetersizliğinin ortaya konulması,

Aile hayatını etkileyen sosyal yaşantının olumsuz etkilerinin araştırılıp bilgilendirici, koruyucu faaliyetler yapılması,

Huzurlu ve sevgi dolu ailede yetişecek çocukların geleceğin toplumunun inşasına büyük katkı sağlayacağı bilinci ile
aile bağlarını geliştirici, özendirici faaliyetler yapılması,

Ailedeki çifleri boşanmaya götüren sebeplerin seçimiyle ilgili etkenlerin araştırılması ve bu sebepleri önleyici
çalışmalar yapılması,

Sevgi, saygı, sadakat, vefa gibi aidiyeti sağlayan faktörleri çok küçük yaşta eğitim sistemine dahil ederek başarılı
aile faktörünü önden yakalayabilecek etkenlerin yapılandırılması,

Hızla gelişen teknolojinin ve iletişim araçlarının toplumsal yaşama ve aile yapısına olumsuz etkilerini önleyici
faaliyetler yapılması,

Ailelerimizin, üyelerine ekonomi dışında psikolojik, sosyal güven, korunma ve aidiyet özelliklerini yeniden 
kazandırmasının gerekliliği hakkında, bilinçlendirici çalışmalar yapılması,

Yakın geçmişte yapılan göçler sebebi ile köy kültürü ve kent kültürü arasında oluşan uyumsuzlukların aile yapısına 
yansıyan olumsuz etkilerini giderecek çalışmalar yapılması amçlanmaktadır.
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Geleceğin inşasını sağlayacak olan gençlik çalışmalarını geliştirecek programlar hazırlamak,

Dünyayı okuyabilen, neden-sonuç bağlantısını iyi kuran, düzenli analizler yapabilen bir gençlik için 
bilimsel çalışma ortamlarının oluşturulması,

Tüketimi esas alan bir gençlik yerine, üretim bilincini esas alan bir gençlikyetiştirilmesi,

Gençlerin yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlanması,

Gençlik enerjisinin doğru kullanılmasıyla alakalı bilinçlendirici çalışmalar yapılması,

Gençlerin yetenekleri ve ilgi alanları ile ilgili kariyer planlamalarına rehberlik edilmesi,

Kültür ve sanat alanında gençliğin hayalleri ve duygularıyla örtüşen faaliyetlere katılımların sağlanması,

Bireylerin milli kimlik konusunda sorumlu olmasını sağlayacak aidiyet bilincinin geliştirilmesi,

Gençlerin yeni karar alma süreçlerine aktif katılmalarına olanak sağlayan bireysel kapasitelerinin 
geliştirilmesinin sağlanması,

Liderlik, takım çalışması, planlama ve kara verme, iletişim, problem çözme ve sorumluluk alma gibi
yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yapılması,

Gençlerin benlik saygısına sahip ve kendine güvenli bireyler olması yolunda çalışmalar yapılması,

Kuşak çatışmalarının varlığı, toplumsal değişim ve kimlik oluşturma sorunlarını ortadan kaldıracak
donanımlı çalışmaların programlanması,

Aile bağlarının önemi konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapılması,

Gençlerin sosyal farkındalık ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirmelerine yardımcı olunması,

Sağlıklı yaşam ve ilk yardım konularında ve alkol ve alkol, sigara ve uyuşturucuya karşı verilen mücadele 
konusunda bilinçlendirici faaliyetler yapılması amaçlanmaktadır. 

GENÇLİK
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Eğitim-öğretim sisteminden kaynaklanan sorunların tespiti  ve sistemsel gelişim başlıklarının belirlenmesi,

Kanun ve mevzuatlardaki temel eğitim, yüksek eğitim, özel eğitim, ve mesleki eğitim başlıklarında  değişikliklerin
ve güncellemelerin yapılması,

Mevcut müfredatın, evrensel değerler ile yerel değerlerimizin harmanlandığı çoklu ve esnek bir müfredatla yenilenmesi,

Eğitim fakültelerinin toplumun öncülüğünü yapacak ve ideal bir eğitimci yatiştirecek bir yapıya dönüştürülmesi,

Eğitimcilerin eğitimi, yetkinliklerinin artırılması, performans ve ödüllendirme sistemi konularında düzenlemelerin
geliştirilmesi, 

Okul, aile, öğrenci, öğretmen iletişim ve işbirliğinin gelişimi için iyileştirici faaliyetlerin belirlenmesi,

Eğitim verilecek öğrencinin yapısına uygun el, beden, zihin yeteneklerine göre, uygun eğitim verilmesi, 

Eğitime ayrılan bütçe ve eğitim yatırımlarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması,

Dünyada ileri eğitim sistemlerinin geldiği noktanın tahlilinin yapılması  ve ulusal eğitim yönetmeliğimizin kendi kültür
yapımız dikkate alınarak iyileştirilmesi.

EĞİTİM
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Toplum sağlığını bozan etmenlerin belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm çalışmalarının yapılması,

Dünya sağlık normları ile ülkemizdeki sağlık seviyesi arasındaki farkların araştırılması,

Sağlık sistemindeki mevzuatların iyileştirilmesi ve bu konuda kanuni dğişiklerin yapılması,

Sağlıklı yaşam bilinci oluşturacak sosyal farkındalık ve önleyici tedbirlerin tanıtımının yapılması,

Sağlık sistemindeki toplumsal beklentilerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılması,

İlaç sektöründeki dışa bağımlılık sorununa yönelik yerli üretim çözümlerinin geliştirilmesi,

Sağlık çalışanlarının ve hizmetli kadrosunun eğitimlerinin iyileştirilmesi,

Hasta-doktor sorunlarına yönelik çalışmalar yapılması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici 
tedbirlerin alınması,

Yeni sağlık yatırımlarının ve sistemdeki ve sistemdeki gelişmelerin tanıtılması,

Tıbbi cihazlarda gelişen teknoloji ve yerli üretim imkanlarının arttırılması amaçlanmaktadır.

SAĞLIK
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Anayasa düzenlemelerinin evrensel hukuk normlarına ve medeni yapımıza uygun olarak revize edilmesi,

Hukuk ve yargı ile ilgili kanunlar oluşturulurken adalete hizmet edecek kültürel değerlerin göz önünde 
bulundurulması,

Düşünce ve inanç özgürlüklerinin sınırlarının yeniden tanımlanması,

Hukuk sisteminin, geç gelen adaletin adalet olmadığı bilincine uygun olarak gözden geçirilerek yaniden yapılandırılması, 

Geleceğin hukukçularını yetiştiriken evrensel hukuk bilgileri dikkate alınarak yargı etiğini oluşturacak eğitim 
bilincinin sağlanması,

Mahkemelerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek siyasi, ideolojik grupların ve çeşitli çıkar gruplarının
baskısını ve yargıya müdahalesini engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılması,

Kanunlarda suç ve suçlunun tanımının objektif olacak şekilde yeniden yapılması cezalandırmaktan öte ıslah edici 
tedbirlerin getirilmesi,

Yasa çalışmalarının hukukun sadece hukukçulara bırakılmayacak kadar önemli olduğu gerçeği dikkate alınarak
ve tüm toplum kademelerinde uzman olan kişilerden faydalanılarak yetkin ekiplerin oluşturulması,

Kanunlar oluşturulurken sosyal adalet göz önüne alınarak ve hukukta boşluk olmamasına dikkat edilerek adalete
güvenin zedelenmesini engelleyici tedbirlerin alınması

Hak arama yollarının kolaylaştırılması ve yargılama harçlarının kaldırılması amaçlanmaktadır.

HUKUK

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.





Siyasetin evrensel boyutta kurumsal bir anlayışının olduğu gerçeği dikkate alınarak bu alanda ciddi bilimsel
çalışmaların yapılması,

Siyasetin, ülke yönetiminde olan veya muhalefet olup mecliste olan siyasal partilerin bir arka bahçesi olmaktan çıkarılması,

Ülke yönetiminin bir rant devşirme yeri olmadığını ve insana hizmet makamı olduğunu bilen, ehliyet ve liyakat sahibi
yöneticilerin yetişmesinin sağlanması,

Devlet mekanizmalarındaki bürokratik hiyerarşinin azaltılarak işlerin hızla çözüme kavuşmasını sağlayacak 
düzenlemelerin yapılması,

Devletin hantal yapıdan çıkıp daha aktif hale gelmesi için bürokratik prosedürlerin azaltılmasını sağlayıcı 
iyileştirmelerin yapılması,

Siyasetin etkin ve yetkin olması halkın genelinin onayından geçen bir meşruiyet boyutunun olması için  toplumun 
beklentilerini karşılaması,

Yöneticilerin, bir görüşün temsilcisi olarak seçilmiş olsalar da toplumun genelini kuşatıcı olmaları,

Vatandaşların tamamına vatandaşlık hukuku çerçevesinde  eşit ve adil yaklaşan devletin ideolojik saplantılardan uzaklaşması,

Devlette esas olan devamlılık ve bütünleşme ile kurumlar arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonun geliştirilmesi,

Kamu çalışanlarının mesleki yeterlilik ve halkla iletişim yönünden eğitilmesi,

Ulusal siyasetin belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının katkılarının göz önünde bulundurulması.

SİYASET
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denetleyecek bir etik kurulu ve  ortak akıl denetleme biriminin oluşturulması,

olması sağlanarak

katılımcılığı esas alan bir formatta yenilenmesi amaçlanmaktadır.

-

 paralelliğin oluşturulması,

 dikkate alınarak

MEDYA





Bilimsel alanda yapılan faaliyetlerinin yetersiz kalmasının nedenleri ve bu konuya yönelik çözümlerin araştırılması,

Üniversitelerin bilimsel araştırma ve geliştirmelerde etkin olmasını sağlayacak faktörlerin belirlenmesi,

Uluslararası bilim adamları yetiştirememe sebeplerimizin belirlenmesi ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için
gerekli mevzuatların düzenlenmesi,

Dördüncü sanayi devriminde yer almak için yapılması gereken yatırımların gerçekleştirilmesi,

Bilim dünyasındaki yeniliklerin takibi ve tanıtımı için oluşturulması gereken birimlerin kurulması,

Yeni teknolojilerin gelişimi için atılması gereken adımların belirlenmesi,

Bilimsel alandaki değişimler için eğitim ve öğretim alanındaki mevzuat düzenlemelerinin yapılması,

Bilimsel çalışma yapacak etkin insan gücünün desteklenmesi ve beyin göçünü önleyici tedbirler alınması,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açacak teşvik ve yatırımların bir an evvel hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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Tarım ve hayvancılık mevzuatlarınınulusal yapımız ve arazi yapımız dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi,

Tarım alanlarındaki dış kaynaklı kota uygulamalarının acilen kaldırılması ve yeniden kendimize yetecek ürün
çeşitliliğine geçilmesi,

Ülkemiz bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğundan, bölgeler arasındaki devlet desteklerinin dağıtılmasında
siyasi nüfus gücünün değil, bölgelerin coğrafi durumu ve insan kaynaklarının dikkate alınması,

Devletin kredi uygulamalarında çiftçileri desteklerken tefecilerin ve yüksek faizli bankaların tuzağına düşmemesi
için kanuni düzenlemelerin kolaylaştırılması,

Bitki, iklim, toprak, su ve doğanın uyumu sağlanarak tarımın devamlılığı ve verimin kalitesi için çiftçilere 
bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi,

Tarım işletmelerinin maliyetlerinin düşürülmesi için ekim öncesi ve hasat sonrasındaki tüm aşamalarda
yapıların verimliliğinin arttırılması ve geliştirilmesi,

Tarım üretiminde kullanılan ekipmanların modernizasyonunun sağlanması ve çiftçilerimizin zaman ve enerji
konusunda koşullarının iyileştirilmesi,

Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiye sağladığı tohum ve gübredeki kar oranlarının düşürülmesi ya da
devletin bu konuda çiftçiye destek veren yeni birimler açması,

Ülkemizin zengin biyo-çeşitliliğine yönelik gen kaynaklarının korunması için gerekli planlama ve çalışmaların yapılması,

Kaynakların etkin kullanılması, zirai ilaçların aşırı kullanımına yönelik caydırıcı mevzuatların düzenlenmesi ve bu tür
ilaçların doğaya karışımının vereceği zararların önlenir duruma getirilmesi,

Ülkemiz tarımının daha iyi olması için yerli tohumların ıslahı ve toprak analiz raporlarının çıkarılması amaçlanmaktadır. 

TARIM VE HAYVANCILIK
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E-ticaret mevzuatlarının uluslarası ticaret yapacak şekilde düzenlenmesi ve geliştirilmesi,

Ticaretin cazip olması için vergi kanunlarının yeniden yapılandırılması ve vergi kaçaklarının azaltılması,

Ekonomi ve ticaretin güven temeli üzerinde şekillendiği gerçeği dikkate alınarak yazışmaya dayalı bir hukukun 
ticaretteki öneminin anlaşılması,

Piyasa ekonomisinin çağın koşullarına göre geliştirilmesi,

Küçük ölçekli işletmelerin tröstler ve karteller karşısında dayanma koşullarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi,

Piyasada kullanılan ve ticarette değişimi kolaylaştıran değer taşıyıcı evraklarla ilgili yasal düzenlemelerin caydırıcı
hale getirilmesi,

Karaborsacılığın ve stokçuluğun önlenmesi ve ticaretin yapısını olumsuz yönlendirmesinin önüne geçilmesi
ve bu konuda önemli yasal düzenlemelerin yapılması,

Otoritenin ekonomik dalgalanmalara neden olacak güven sarsıcı açıklamalardan kaçınması,

Beden ve zihin emeğinin koordinasyonunun sağlanması ve ortak havuzda toplanacak bir birikime dönüştürülmesi,

Üretici ve tüketici arasındaki kolay para kazanan oluşumların yol açtığı olumsuzluklardan önleyici tedbirlerin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

EKONOMİ VE TİCARET
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Üretim ve istihdam arasındaki dengenin korunması için üretim alanlarının çoğaltılması ve geliştirilmesi,

Üretim sektörlerinin ülkemizin gerçekleri dikkate alınarak yenilenmesi ve iyileştirilmesi,

Emek ve üretim araçlarına dayanan istihdamın tam kapasiteyle çalıştırılması için gerekli ve yeterli altyapı
çalışmalarının yapılması,

Verimliliği düşük istihdam alanlarının çağın koşullarına göre yeniden modernize edilmesi,

Yeni istihdam alanlarının denetiminin sıklaştırılması ve ekonomiye yenilik katmayan kuruluşlarının
kuruluş mevzuatlarınınzorlaştırılması,

İthalata dayalı, cari açığın genişlemesine sebep olan ve tüketimi esas alan istihdam alanlarının yerine,
cari açığın kapatılması için üretim sektörlerinin geliştirilmesi,

Üretim ve işgücüne dayanan istihdamın uyumunun sağlanması için amortisman payları ve üretim araçlarının 
modernizasyonu dikkate alınarak gelir dağılımının üretim unsurlarına dağıtımında adaletin esas alınması, 

Ülkenin tüm yatırım alanlarının ve şehir planlarının acilen reel gerçekliğimiz dikkate alınarak, ÇED raporlarının
çıkarılması ve istihdamın ona göre yönlendirilmesi,

Nufus ve ihtiyaçlar arasındaki ilişki dikkate alınarak üretim ve istihdam konusunda geniş tabanlı mevzuatlara
reele yönelik çalışmaların başlatılması,

Üretim tesislerinin ülke geneline yaygınlaştırılması, köylerimizin modern üretim alanları haline getirilmesi
ve düzensiz kentleşmelere yönelik önlemler alınması amaçlanmaktadır. 

ÜRETİM VE İSTİHDAM
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İnsan kaynağımızın daha aktif kullanılması için yeni yatırım alanlarının tespiti ve geliştirilmesi,

Ülkenin demografik yapısının yaş-cinsiyet-çalışan durumuna göre tespitinin yapılarak 
bu konuda alınacak faktörel tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması,

Kırsal kesimleri cazip yaşam alanları haline getirilmesi ve şehirlere göçü önleyecek 
tedbirlerin arttırılması,

İnsanlarımızın doğal becerileri ve yetenekleri dikkate alınarak yeteneklerinin maksimum 
faydaya çevirecekleri alanlarda istihdam edilmesi,

Toplumun motoru olan genç nufusun enerjisinin büyük hedeflerinin gerçekleştirileceği 
alanlara yönlendirilmesi,

STK’ların insan kaynakları havuzunun olması ve bu kaynakların sosyal faaliyetlerde kullanılması,

Kalifiye eleman yetiştirmek için yapılması gerekenlerin tespit edilmesi,

İş ve işveren hukuku mevzuatlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulamada bir karşılığının 
olması,

İnsan kaynaklarımızın yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesi için özgürlükçü 
ortamların oluşturulması,

Nüfus müdürlüklerinin kimlik dağıtan bir kurum olmaktan çıkarılıp veri analizleri ile insan
potansiyelini doğru yönlendiren kurumlar haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI
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Yardımlaşmanın insani bir sorumluluk olduğunun bilinmesi konusunda bilinçlendirme eğitimleri ve
projelerinin yapılması,

Yardımlaşmanın insanları pasifleştiren anlayıştan çıkarılarak yetenekleri geliştiren projelerle insanların
üretime katkı sunacak duruma getirilmesi,

Toplumsal bütünleşmenin sağlıklı gelişmesi için yardımlaşmanın hayatın her alanına yaygınlaştırılması,

Sivil organizasyonların sürekli ekmek dağıtan bir yardımlaşma anlayışından çıkıp imarata dönük 
farkındalıklara sahip olması,

Yardımlaşma organizasyonlarının alan araştırması yapılmış raporlar doğrultusunda, mutlak ihtiyaç
sahiplerine ulaşması,

Yardımlaşmanın sadece zor dönemlerde yapılan bir eylem olmaktan çıkarılıp ileri hedefler içinde
yapılması gerekli bir davranış haline getirilmesi,

İyiliğin ve yardımlaşmanın yaygın hale getirilmesi için kısa film projelerine yönelik çalışmaların
yapılması,

Yardımlaşma havuzlarının yürek, beyin, emek, uzmanlık ve maddi imkanlarla geliştirilerek
büyütülmesi,

Yardımlaşmanın profesyonel olması ve kısa zamanda sonuçlandırılması için koordinasyon
birimlerinin geliştirlmesi,

Yetenek ve beceri analizleri dikkate alınarak her insanın hayatta anlamlı bir alanda üreci 
olmasına önem veren ve yardımlaşan toplum gönüllülerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA
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Bir toplumun karakterini oluşturan kültür ve sanat faaliyetlerinin farkedilmesi için bilgilendirici
çalışmaların yaygınlaşrtırılması,

Kültürel mirasın korunmasının sadece geleneklere bırakılmaması ve kanuni mevzuatlarla desteklenmesi,

Kültür ve sanat faaliyetlerini denetleyen, her inanç ve düşünceden insanlardan oluşan bir toplumsal etik
değer kurulunun oluşturulması,

Kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması için her alanda bilinçlendirici faaliyetlerin başlatılması,

Sanatın evrensel boyutunun dikkate alınması ve aynı zamanda toplumun kültürü ile de sanatın örtüşmesi,

Ana sınıfından başlayarak sanatsal yetilerin ortaya çıkarılması ve eğitimle sanatın iç içe olması,

Sanatın psikolojik rehabilite etme yönünün geliştirilmesi,

Adı olup işlevi olmayan bir kurumun hiç bir anlamının olmadığının bilinmesi, sosyal kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerin toplumun aynası olduğunun kavranması,

Birbirinin hak ve hukukunu koruyan, ince ayrıntılara önem veren, nezaketi hayatın odağına koyan 
bir toplumsal ilişki ağı oluşturmak için insanlarımızın eğitilmesi,

Sanatsal faaliyetlerin öneminin anlaşılması için ilköğretimden başlayarak okullarda eğitimler verilmesi 
ve etkinlikler yapılması,

Sinema sektörünün daha fazla desteklenmesi ve topluma yön verecek, geleceği yakalayacak eğitici ve ufuk açıcı
yapımının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

KÜLTÜR VE SANAT
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Hava kirliliği ve doğa tahribatıyla ilgili alınması gereken önlemlerin geliştirilmesi,

Canlı türleri ve neslinin devamı için doğa ile ilgili yapılacak çalışmaların verimliliğin arttırılması,

Bitki örtüsü ve iklim koşulları dikkate alınarak orman alanlarının çoğaltılması,

Atık suların ve geri dönüşüm çalışmalarının teknolojik gelişmeyleparalel bir gelişme göstermesi,

Verimli arazilerin yapı ve yerleşim için imara açılmasını engelleyici yasal düzenlemelerin yapılması,

İmar mevzuatlarının yeniden gözden geçirilmesi ve doğayı koruyacak kanunlar çıkarılması,

Bilinçsiz avcılık gibi bir eylemin engellenmesi, doğaya zarar verenlere caydırıcı hukuksal yaptırımların
arttırılması,

Doğanın insanlığın ortak bir değeri olduğu ve herkesin onu koruması gerektiğinin önemini anlatan sosyal
farkındalık çalışmalarının başlatılması,

Topraklarımızdaki sularımızın millileştirilmesi ve su kaynaklarımızın özelleştirilmesi ve topraklarımız
üzerinde başka devletlerin söz hakkının olmaması için kanuni mevzuatların yenilenmesi,

Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların doğadaki canlıların yaşamlarını ne ölçüde etkilediğinin geniş bir
analizinin yapılması amaçlanmaktadır.

DOĞA VE EKOLOJİ
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