Derneğin amacı, bu amacı gerçekleştirebilmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri.
İnsan platformu derneği, eğitim faaliyetleri çerçevesinde; dernek merkez binasında ve ihtiyaç duyulan beldelerde
kütüphaneler ve okuma salonları açmak, sağlık ve eğitim başta olmak üzere akademik konular ve çalışmalar ile ilgili
konferanslar, beyin fırtınaları panel ve sempozyum ve seminerler düzenlemek, araştırma merkezleri kurmak araştırma
yapmak araştırmaları desteklemek öğrencilere eğitim malzemeleri sağlamak ve burs vermek, burs vereceklere yardımcı
olmak; internet ortamında dernek faaliyetlerini tanıtmak, benzer amaçlara hizmet eden dernek ve kuruluşlara ortak
faaliyetler düzenlemek,
kültürel faaliyetler olarak; milli manevi ahlaki değerlere bağlı kalarak tarih ve sanat araştırmaları yağmak ve bu çalışmaları
kitap haline getirmek , geziler düzenlemek, öğrenciler ve halk arasında bilgi, fotoğraf, resim ,kompozisyon, şiir vb. yarışmalar
düzenleyerek kabiliyetlerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı olma k; sanat , ilim, kültür alanında yapılacak
araştırmalara destek olmak, bu konularla hazırlanmış video, film, ve sosyal medya ortamındaki sesli – görüntülü eserlerin
tanıtımını ve dağıtımını yapmak,
sanat faaliyetleri olarak; her türlü sanat dalıyla (hat sanatı, yapma çiçek vb.) ilgili çalışmalar yapmak ve desteklemek, biçki
dikiş ve nakış kursları düzenlemek, yemek kursları ile yemek yarışmaları düzenleyerek mutfak kültürümüzü yaşatmak ve
çeşitli sergi ve kermesler düzenleyerek teşvik etmek ve özendirmek, film gösterileri düzenlemek, konser ve tiyatro
faaliyetlerinde bulunmak;
derneğin bütün faaliyetlerinde gönüllülük esastır , iş bu faaliyetlerde siyasi amaç güdülmez.
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Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
Ülke düzeyinde sanat, ilim, kültür ve eğitim etkinlikleri düzenleyebilmek.
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
Eğitim faaliyetleri kapsamında ödüllü bilgi, şiir, kompozisyon, fotoğraf, resim yarışmaları düzenleyebilmek.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon
merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar
çıkarmak.
Hastane, hapishane, huzur evleri, yurtlar gibi sosyal müesseseleri ziyaret edebilir, bu müesseselere yönelik sosyal
projeler geliştirebilir.
Amacın gerçekleştirilebilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve
kırtasiye malzemelerini temin etmek, gerektiğinde personel çalıştırabilmek. Etüt merkezleri ve kütüphaneler
açabilmek.
Akademik konularda araştırma merkezleri kurmak, araştırma yapmak, yaptırmak ve yapılan araştırmaları
desteklemek gibi etkinliklerde bulunabilir.
Gerekli izinler alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, ilgili özel ve tüzel kişiliklerden, kamu kurum
ve kuruluşlarından her türlü yardım ve destek taleplerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışında bağış kabul etmek.
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi
işletmeler kurmak ve işletmek.
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler
kurmak ve bunları tefriş etmek.
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilemesin ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo,
tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını
sağlamak.
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşını, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve
taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt ,içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon
kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisler kurmak.
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlar üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak veya yardımlaşmak.

16. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda
ortak projeler yürütmek.
17. Dernek üyelerinin yiyecek , giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi
ihtiyaçlarını karşılamak için sandık kurmak.
18. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.
19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlar ile yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ile veya vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak.
20. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyete bulunmak.
Derneğin faaliyet alanı:
Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

