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• Köylerimizin yolları sorunu (Hediye Koç)
• Sanatoryum hastahanesinin yapılarak oranın temiz havasından
faydalanması
• Sokak hayvanları sorunu
• Dere kenarlarının temiz tutulması
• Kadın ve gençlere yönelik sosyal ve ekonomik çalışmalar
• Pülümür altyapı sorunu
• Köylerin içme sularının depolarının düzenlenmesi ve suyun tahlilinin
yapılması
• Meraların Şafaklar tarafından yoğun otlatılması
• SYD’den yardım almak için üzerlerinde olan hayvanları kayıt altına
almamaları
• Tarlalarda ve meyve ağaçlarında Ayı baskısı
• Tarım ve hayvancılık konusunda eğitim verilmesi
• Yöre mimarisi gözönünde tutulmalı ve çok katlı yapılaşmaya izin
verilmemeli
• Bölgeye ait tohumların koruma altına alınması. Genetik kirliliğe izin
verilmemeli
• Geleneksel tedavi yöntemlerinin araştırılması
• Doğal meyvelerin araştırılıp farklı ürünlere dönüştürülmesi
• Ahşap işleme
• Pülümür’de istihdam sorunu (yüksek oranda işsizlik)
• Tarımsal arazilerin araştırılması ve toprağa uygun hangi ürünün
yetiştirileceği konusunda analizlerin yapılması
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• Yöreye uygun meslek çalışmaları
• Pülümür’e ait STK’nın koordinasyonu ile ilgili çalışma, işbirliğinin
güçlendirilmesi
• Yöreye ait tarihi eserlerin koruma altına alınması
• Sağlık altyapısının güçlendirilmesi
• Kültür sorunu (anadil, gelenek ve göreneklerin yaşatılması)
• Bölgedeki insanlara doğa bilincinin aşılanması
• Örgütlenme modelleri konusunda halka bilgi verilmesi
• Arıcılığın düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması ve marka değerinin yükseltilmesi
• Meşe palamutları konusunda çalışma yapılması
• Küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi
• Meyveciliğin geliştirilmesi
• Pülümür bölgesinin doğal yaşamının korunması
• İnançsal alanda çalışmaların yapılması
• Pülümür’de yetişen doğada yaşayan ürünlerin kontrol altına alınması
• Pülümür’de kendine özgü çalışma yapan önemli insanlarla irtibata
geçilmesi (örnek : Caner Canerik)
• Kanatlı hayvancılık
•
•
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